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Motto:

„În lumea modernă - plină de posibiliăţi reale, dar totuşi 
ameninţate de un periculos declin – OLIMPISMUL poate 
deveni o şcoală de nobleţe morală şi puritate,  precum şi 
de energia pe care o conferă rezistenţă fizică.

Acest deziderat poate fi împlinit, însă, doar atunci când 
îţi consolidezi permanent conceptul de onoare sportivă şi 
echilibru, la acelaşi nivel cu forţa ta fizică.

Viitorul depinde de tine!”

Pierre de Coubertin
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Este deja universal cunoscut faptul că 
sportul este una dintre cele mai valoroase 
componente ale educaţiei. A practica un 
sport înseamnă, dincolo de educaţie, 
a te autodisciplina, a te forma pentru 
societate, atât din punct de vedere fizic, 
cât şi psihic. Înseamnă a te pregăti pentru 
viaţă şi pentru interacţiunea cu cei care 
te înconjoară. Înseamnă EDUCAŢIE. În 
acelaşi sens, OLIMPISMUL înseamnă, aşa 
cum s-a mai spus, ATITUDINE.

Educaţia olimpică îndreaptă mentali-
tatea către excelenţă, fair-play, bucurie, 
armonie şi respect, valori care construiesc 

spiritul olimpic. În jurul lui se coagulează o serie întreagă de vocaţii, energii, ambiţii şi 
competenţe.

2014 a fost marcat de Centenarul Olimpismului Românesc. În 2015 ne aflăm tot într-
un an cu totul deosebit, din punct de vedere olimpic, un an la sfârşitul căruia îmi doresc 
să putem cu toţii să sărbătorim cât mai multe succese. România a avut o conduită mai 
mult decât onorabilă la Festivalul Olimpic de Iarnă al Tineretului European (F.O.T.E.) 
Vorarlberg-Liechtenstein 2015 şi ştiu că juniorii noştri vor realiza lucruri frumoase la 
F.O.T.E. Vară Tbilisi 2015. Privesc, însă, cu totul altfel debutul Jocurilor Europene Baku 
2015 nu numai pentru că este prima ediţie a unor de mult dorite jocuri continentale 
europene, ci pentru că aici România va avea cea mai numeroasă delegaţie pe care 
a avut-o vreodată la o competiţie de mare anvergură internaţională şi pentru că la 
această primă ediţie sper că vom avea rezultate pe măsură.

Ştiu că toate aceste realizări se vor datora aceluiaşi spirit olimpic al României, 
atitudinii corecte şi adecvate pe care am adoptat-o, la baza căreia stau îndrăzneala, 
seriozitatea, modestia, fermitatea şi consecvenţa.

Începem cu fruntea sus o altă sută de ani a acestui spirit.
Alin PETRACHE 

Preşedinte
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Una dintre realităţile ce caracterizează lu-
mea actuală este dinamismul fără precedent al 
oricărui fenomen, inclusiv al celui sportiv. Prin 
prisma doctrinei Olimpice, această realitate se 
exprimă prin deviza CITIUS. ALTIUS. FORTIUS. 
Mai repede, mai sus, mai puternic!

Suntem mândri că în acest secol de 
existenţă olimpică ne-am câştigat, în acest 
mediu, recunoaşterea şi aprecierea Comitetului 
Internaţional Olimpic şi a întregii Mişcări Olimpice 
Internaţionale. Este, de fapt, recunoaşterea 
valorilor româneşti pe care C.O.S.R. le reprezintă 
şi le promovează cu ajutorul educaţiei olimpice. 
Este cu adevărat o performanţă românească 
excepţională, pentru care avem toate motivele să ne mândrim. Îmi doresc sincer ca 
următorul secol de Olimpism românesc să fie, la toate capitolele, cel puţin pe măsura 
celui care tocmai s-a sfârşit.

Educaţia olimpică are un rol determinant la realizarea acestui vis şi de aceea 
vom sprijini în continuare această componentă a dezvoltării şi perpetuării spiritului 
olimpic. Este baza pe care ceilalţi vor putea construi solid marile caractere şi marile 
performanţe ale viitorului.

Ioan DOBRESCU 
Secretar General
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Cel mai important element ce se impune atenţiei, cu privire la activităţile de 
educaţie olimpică desfăşurate în teritoriu pe parcursul anului 2014, a fost înfiinţarea 
filialelor judeţene Ilfov şi Gorj. Astfel, s-a reuşit – printr-un susţinut efort organizatoric 
– asigurarea, la nivelul tuturor celor 42 de judeţe şi a celor 6 sectoare ale Municipiului 
Bucureşti, a structurilor locale de funcţionare ale Academiei Olimpice Române (A.O.R.).

În acest cadru, anul 2014 a marcat o premieră, dar şi o provocare pentru cei 
angrenaţi în acest sistem educativ. Redăm, în cele ce urmează, o sinteză detaliată a 
manifestărilor şi evenimentelor care au evidenţiat, în plan local, funcţionarea acestor 
filiale. Ca de fiecare dată, menţionăm că am folosit la redactarea acestui document 
materialele elaborate şi primite din partea filialelor judeţene A.O.R. care au răspuns 
solicitării noastre în acest sens.

Comisia I – Organizatorică

Alba
Deschiderea oficială a Săptămânii Olimpice a avut loc în data de 21 mai. S-a respectat 

întregul ceremonial al festivităţii de deschidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul a fost 
organizat în parteneriat cu trei cluburi de dans şi a inclus aproximativ 200 de copii. 

Crosul „Ziua Olimpică” a fost găzduit de comuna Cricău, pe 8 iunie, aliniind la start 
peste 250 de alergători, care au fost echipaţi în tricouri specifice şi au primit diplome 
din partea Comitetului Internaţional Olimpic (C.I.O). şi a Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român-Academia Olimpică Română (C.O.S.R.- A.O.R.).

Pe 10 mai s-a încheiat un parteneriat între A.O.R. filiala Alba şi A.O.R. filiala Cluj. Cu 
această ocazie au avut loc competiţii sportive la volei (clasele V-VIII – fete), handbal 
(clasele I-VIII – fete şi băieţi) şi fotbal (clasele I-IV – băieţi).

La Pentatlonul Olimpic Şcolar – faza judeţeană (organizat pentru nivelul claselor 
III-IV) au fost înscrişi 48 de elevi, fete şi băieţi.

Peste 340 de participanţi s-au întrecut la Campionatul judeţean de majorete şi 
gimnastică aerobică, fiecare participant primind o medalie.

Triatlonul olimpic a mobilizat 60 de băieţi şi fete din clasele I-VIII. La acţiune a fost 
încheiat şi un parteneriat între filiala A.O.R. şi Grădiniţa nr. 13 din Alba Iulia.

Pe 27 mai a avut loc Campionatul judeţean de volei fete, clasele V-VIII, iar în ziua de 
28 mai s-a desfăşurat faza judeţeană a Jocurilor Paralimpice.

De asemenea, pe 12 iunie, elevii de la Cercul Olimpic al Şcolii Gimnaziale „Câmpeni“ 
au fost premiaţi cu diplome, pentru rezultatele deosebite obţinute în cadrul acţiunilor 
cultural-sportive. 
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Arad 
Membrii comisiei au depus o activitate deosebită, prin implicarea directă în 

organizarea activităţilor sportive şi a desfăşurării lor, mobilizând un număr mare de 
şcoli din cadrul Municipiului şi judeţului Arad. S-au evidenţiat, în acest sens, cadrele 
didactice din cadrul Liceului cu Program Sportiv şi a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Arad. Prin 
implicarea competentă şi entuziastă a cadrelor didactice: dl. prof. Oneţiu, dl. prof. 
Gligan Mircea, dna prof. Dincea Manuela şi dl. prof. Mărcuş Daniel, în cadrul „Lunii 
Olimpice” a fost conceput şi implementat un bogat program de manifestări sportive. Au 
participat echipele reprezentative din localităţile judeţului: Ineu, Pâncota, Şiria, Sebiş, 
Gurahonţ, Hălmagiu, Sântana, Chişineu-Criş, Zimand, Zimand Cuz, Arad şi Şimand. 
În acest ansamblu divers de manifestări a fost sărbătorită şi ziua de 1 Iunie, copiii 
întrecându-se la cros, handbal, fotbal şi volei, atât la băieţi cât şi la fete. Au participat 
700 de elevi din clasele I – XII. Acestora le-au fost atribuite diplome şi tricouri. 

O reuşită organizatorică a avut, în acest context, Crosul „Ziua Olimpică”. Acesta a 
avut loc la Pâncota, în data de 6 iunie, pe categorii de vârstă, conform programului 
stabilit împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret (D.J.S.T.). O contribuţie deosebită a avut-o dl. prof. Barta Paul – Inspector de 
specialitate, dl. prof. Cuedan Dan – D.J.S.T. şi membrii din structurile A.O.R. filiala Arad.

A.O.R. filiala Arad a organizat, de asemenea, cea de-a VI-a ediţie a Cupei „Fair-Play”, 
la Şimand. Elevii şcolilor gimnaziale s-au întrecut la următoarele discipline sportive: 
handbal – fete, fotbal – băieţi, tenis de masă – fete şi băieţi, badminton – fete şi băieţi. 

Bistriţa-Năsăud
Din dorinţa de a evidenţia importanţa „Lunii Olimpice”, conducerea filialei a stabilit, 

pentru acest interval, organizarea şi desfăşurarea celor mai importante acţiuni cultural-
sportive din calendarul anual. 

Crosul „Ziua Olimpică” a deschis activităţile din „Săptămâna Olimpică” 2014. Acesta 
s-a desfăşurat în data de 23 mai, la baza sportivă a Liceului Teoretic „Solomon Haliţă” 
din Sângeorz-Băi, activitate la care au participat aproximativ 300 de elevi de la Şcoala 
Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi” Sângeorz-Băi, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” 
Maieru, Liceul Tehnologic „Feldru”. Crosul a fost organizat pe două categorii: una 
pentru clasele a III-a şi a IV-a (fete şi băieţi), alta pentru clasele V-VIII (fete şi băieţi). 
Ocupanţii primelor trei locuri au fost recompensaţi cu diplome, fanioane, brelocuri, iar 
toţi participanţii au primit diplome şi tricouri.

Pe lângă cros, a mai fost organizat şi un concurs de atletism - ştafetă 4x200 m, 
desfăşurat vineri, 23 mai, în aceeaşi locaţie, la acesta participând 50 de elevi din 
clasele V-VII, de la Şcoala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi” Sângeorz-Băi.  

Cupa „Voinicilor” la skandenberg a avut loc pe 27 mai la Liceul de Arte Plastice 
„Corneliu Baba” Bistriţa, la care au participat elevi (fete şi băieţi) de la liceele din 
Municipiul Bistriţa. 
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Un alt concurs de atletism – alergare viteză – s-a derulat, în 30 mai, pe Stadionul 
Municipal „Jean Pădureanu” din Bistriţa. Protagonişti: elevi din clasele a III-a şi a 
IV-a din Bistriţa. Partenerii activităţii au fost Agenţia Naţională Antidrog şi Direcţia de 
Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, competiţia fiind coordonată de profesorii Rodica 
Someşan, Ana Runcan, Paraschiva Borş – cadre didactice remarcate, an de an, şi 
pentru îndrumarea elevilor premianţi la concursul naţional de literatură şi jurnalism 
sportiv „Un Condei numit Fair-Play”.

Crosul „Ziua Olimpică” şi Concursul de atletism au fost coordonate, alături de 
membrii A.O.R. Bistriţa-Năsăud, de profesorii de educaţie-fizică Ana Runcan, Claudiu 
Runcan, Vasile Szabo, Vasile Presecan, Mircea Sohorca, Teodor Zbîncă, Radu Cîrcu, 
Adrian Făgărăşan şi de profesorii pentru învăţământul primar, de la clasele a III-a şi 
a IV-a. Activităţile au avut ca parteneri Poliţia oraşului Sângeorz-Băi, Jandarmeria şi 
Primăria Sângeorz-Băi.

„Promovăm olimpismul” a fost titlul generic al unor demonstraţii sportive, 
desfăşurate în Parcul Municipal Bistriţa, pe 3 iunie, care a inclus demonstraţii sportive 
de schi pe role, gimnastică, box, dar şi o întâlnire cu campionul bistriţean Petrică Hogiu, 
participant la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Vancouver din 2010. 

Concursul de şah „Cupa Lions” (4 iunie) a avut loc în parteneriat cu Clubul „Lions“ 
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Bistriţa şi în colaborare cu Asociaţia Şah Club Bistriţa, bucurându-se de participarea 
a  102  elevi (fete şi băieţi), la nivelul ciclului primar şi gimnazial din cele şapte centre 
competiţionale ale judeţului.  

Braşov
Acţiunile tradiţionale şi-au urmat calendarul lor bine stabilit. Localitatea Şirnea a 

găzduit, în intervalul 20-26 ianuarie, cea de-a XI-a ediţie a Săptămânii Olimpice de 
iarnă. Inaugurată prin ceremonialul olimpic, manifestarea a cuprins concursul de 
săniuţe, caravana olimpică nocturnă, hora schiorilor, reunind în total aproape 300 
de participanţi. În acest context, a fost redeschisă şi pârtia nocturnă de schi alpin 
„Păltiniş” – rezultat al perseverenţei datorită căreia organizatorii au convins factorii 
locali să acţioneze pentru lărgirea bazei materiale.

La Poiana Braşov a avut loc, în data de 2 martie, cea de-a XXIII-a ediţie a acţiunii 
„Do, Re, Mi pe pârtia de schi”, care a atras participarea a 46 de elevi.

În perioada 26-30 mai, la şcolile 
din judeţ a avut loc faza preliminară 
a „Pentatlonului Olimpic Şcolar 
pentru Mileniul III”.

„Ziua Olimpică” a fost 
sărbătorită, în cadru festiv, 
la Şirnea, chiar în data de 23 
iunie, peste 150 de participanţi 
înscriindu-se la Crosul „Ziua 
Olimpică”. De asemenea, în acelaşi 
cadru, Pentatlonul Olimpic Şcolar 
şi-a desemnat laureaţii fazei finale. 

Brăila
Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfăşurat la Brăila, pe un traseu central, folosit în mod 

tradiţional de către filiala organizatoare. Au concurat peste 230 de sportivi, echipaţi 
cu tricourile inscripţionate cu „Olympic Day” şi care au fost recompensaţi – la finalul 
cursei - cu diplome şi materiale promoţionale. În organizare au fost implicaţi peste 40 
de voluntari: starteri, antemergători ciclişti, secretariat cros, responsabili cu finish-ul, 
responsabil medical, responsabil stand hidratare, şoferi, fotografi, etc.

De asemenea, filiala a organizat o manifestare de acelaşi tip, în mediul rural, 
intitulată Crosul „Satul Olimpic” la care au participat 60 de alergători şi 15 voluntari 
care s-au implicat în organizare.

„Spirit olimpic pentru o Dunăre vie” a fost numele unei alte activităţi specifice, 
programată sub genericul „Lunii Olimpice”, în care sportivi de la secţia nautică a 
C.S.M. Brăila au prezentat publicului invitat, la baza nautică de pe faleza Dunării, un 
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antrenament deschis, ambarcaţiunile din dotare şi au susţinut mici concursuri de 
kaiac – canoe.

Cu prilejul Zilei Olimpice, cu ajutorul portalului de socializare Facebook, a fost 
conceput şi prezentat un FlashMobile cu specific sportiv. Totodată, prin parteneriatul 
cu Asociaţia „Special Friends”, au fost organizate întreceri la darts şi aruncări la coş, 
pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

Bucureşti
Crosul Naţional „Ziua Olimpică”, desfăşurat pe aleile din Parcul Tineretului, a 

înregistrat o participare – record, fiind distribuite concurenţilor înscrişi 1800 de tricouri 
şi diplome „Olympic Day”, cu mesajul Preşedintelui C.I.O. De asemenea, premiile 
acordate câştigătorilor au însemnat o recompensă nu doar materială, dar şi una 
morală. Concurenţii au fost mobilizaţi şi pregătiţi la nivelul fiecărei filiale de sector.

În 25 de şcoli şi grădiniţe de pe raza Sectorului 1 funcţionează Cercuri Olimpice, 
operaţiunea de a înfiinţa asemenea structuri fiind extinsă pe parcursul întregului an. 

Tot în Capitală, în Sectorul 2, s-au organizat competiţii de mare interes pentru elevi: 
Crosul „Aleargă şi fii sănătos!”, cu 300 de concurenţi aliniaţi la start şi „Cupa Cercurilor 
Olimpice” la fotbal pentru elevii claselor I–IV, cu aproape 200 de participanţi (16 echipe 
de băieţi şi 4 de fete).

Pe 17 octombrie, A.O.R. filiala Sector 2 a organizat în parteneriat cu Primăria 
Sectorului 2, „Cupa Speranţei” la fotbal la care au participat 4 echipe de fete şi 16 
echipe de băieţi din clasele I-IV. Evenimentul derulat în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 40 
a adunat aproximativ 200 de persoane.
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Filiala Sector 3 a conceput şi implementat 
Proiectul „NU! Violen ţei!”, care s-a bucurat 
de o numeroasă participare a elevilor de 
gimnaziu. Aceştia au realizat postere şi alte 
afişe, în ideea că pot fi suporteri pozitivi, 
care îşi susţin sportivii favoriţi bucurându-
se alături de ei în drumul spre victorie. De 
asemenea, au fost organizate concursurile 
„Sport şi frumuseţe” şi „Cine ştie olimpism, 
câş tigă!” unde la etapa municipală elevii 
Colegiului Naţional „Matei Basarab” au 
obţinut locurile I şi II prin cele două echipe 
înscrise. La startul Crosului „Ziua Olimpică” 
desfăşurat în Parcul Tineretului, A.O.R. 
filiala Sector 3 a prezentat un număr mare 

de elevi dornici să concureze. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” a ocupat locurile II şi III 
la feminin prin elevele Cazan Ana-Maria şi Kalaraschwany Georgiana.

Filiala Sector 4 a organizat şi desfăşurat următoarele concursuri: „Un Condei numit 
Fair-Play”, „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” şi „Cine ştie olimpism, câştigă!”. 
S-au remarcat prin implicarea deosebită a elevilor şi profesorilor, Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Şcolile Gimnaziale nr. 194, 
108, 189, Colegiul Tehnic „Petru Rareş” şi Colegiul Naţional „Ion Creangă”.

Filiala Sector 5 a organizat, de Ziua Unirii, o şezătoare literară sub genericul „MAI 
REPEDE, MAI SUS, MAI PUTERNIC”, activitate desfăşurată la Liceul Teoretic „Ştefan 
Odobleja”. În ziua de vineri, 14 februarie, în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 280 a fost 
organizată dezbaterea pe tema „Drapelul Olimpic 1914-2014 – Semnificaţie şi tradiţie”. 
De asemenea, A.O.R. filiala Sector 5 a organizat şi desfăşurat concursurile „Un Condei 
numit Fair-Play” şi „Cine ştie olimpism, câştigă!”.

Buzău
Pe parcursul primului semestru, s-au desfăşurat 31 de acţiuni, conform planului 

elaborat la început de an, cu un total de 2.308 participanţi. Un aspect semnificativ este 
că filiala continuă desfăşurarea pentru al patrulea an consecutiv a „Lunii Olimpice”, în 
colaborare cu partenerul său, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret.  

Parteneriatele cu A.J.S.P.T. Buzău, C.S. „Vulturii” Buzău şi celelalte instituţii publice 
aflate alături de acţiunile filialei au fost de bun augur, contribuind la succesele 
înregistrate. Un rol important în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor în domeniul 
educaţiei olimpice l-au avut voluntarii buzoieni angrenaţi în activităţile filialei, precum 
şi ceilalţi profesori coordonatori şi directorii unor instituţii de învăţământ din judeţul 
Buzău.  
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Principalele evenimente desfăşurate în primul semestru au fost: 
„Festivalul olimpic al hocheiului românesc”, U 10, ediţia a II-a, 8-9 martie. Au 

participat preşedintele şi secretarul general ai Federaţiei Române de Hochei, membri 
ai echipelor naţionale olimpice de hochei, participanţi la Jocurile Olimpice, oficialităţi 
locale. Ceremonialul olimpic a fost unul maiestuos, pregătit cu atenţie de către 
coordonatorii acestei acţiuni, dl. profesor Cristian Mănăilă în colaborare cu dl. Adrian 
Necula, voluntari ai filialei. Pe fondul muzical oferit de către fanfara militară a Garnizoanei 
Buzău, au fost interpretate, de către soprana Gabriela Cristea, imnurile României şi cel 
Olimpic, concomitent cu arborarea drapelelor României şi a celui olimpic; grupul de 
patinatoare de la C.S. „Ice Magic” Buzău, într-o coregrafie de excepţie, au interpretat 
dansul culorilor olimpice şi au aprins torţa olimpică, împreună cu tinerii hocheişti de 
la C.S. „Vulturii” Buzău; a fost enunţat mesajul din partea sportivilor, s-a rostit „Glorie 
şi onoare hocheiului românesc”; a urmat Gala de premiere, unde au fost acordate 
distincţii fostelor glorii olimpice ale hocheiului românesc. La festivitatea de premiere 
a turneului de hochei pe gheaţă s-au oferit trofee, medalii, diplome şi alte premii din 
partea D.J.S.T. Buzău şi a Primăriei Municipiului Buzău. A fost un turneu reuşit, unde 
micii sportivi veniţi din România au putut observa „live” ce înseamnă educaţie olimpică 
prin sport. 

La concursul online „Cine ştie olimpism, câştigă” (27-28 martie) s-a folosit aplicaţia 
yahoo messenger/Actions/invite to conference. Participanţi: elevi de la Cercurile 
Olimpice „Laura Badea” – Cozieni, „Pierre de Coubertin” – Bozioru, „Evanghelie 
Zappa” – Brătileşti, „Sandra Izbaşa” – Unguriu şi „Gladiatorii” – Ziduri. A fost o acţiune 
bine primită de către colegi şi elevi; s-au folosit 20 de întrebări, din cele furnizate, la 
cerere, de către Consiliul de conducere al A.O.R. În urma succesului înregistrat de 
acest concurs, ne propunem extinderea lui la nivel judeţean şi, poate, naţional.

„Luna Olimpică, Buzău”, 24 mai - 23 iunie. Evenimentul a început prin arborarea 
drapelului olimpic pe catargul din faţa Sălii Sporturilor „Romeo Iamandi” din Municipiul 
Buzău, alături de drapelele României şi al U.E. Momentul a marcat şi împlinirea 
celor 100 de ani de olimpism românesc. Au fost prezenţi, pe lângă membrii filialei, 
reprezentanţi ai D.J.S.T Buzău, I.Ş.J. Buzău şi mass media locală. Sub acest generic, au 
avut loc „Festivalul olimpic al minibaschetului românesc” (U 12) ediţia I, în perioada 14-
15 iunie şi, mai ales, Crosul „Ziua Olimpică”, în comuna Valea Bălănesei, la data de 7 
iunie. A fost o manifestare entuziastă, plină de culoare, traseul variat, în mijlocul naturii, 
conferindu-i pe drept cuvânt o dimensiune specială. Toţi concurenţii au primit tricouri şi 
apă minerală, iar câştigătorii au fost distinşi cu diplome şi medalii personalizate.

În perioada 14-15 iunie a avut loc „Festivalul olimpic al minibaschetului Românesc” 
FOMBRO, ediţia I, (U 12) la care au participat următoarele echipe: C.S. „Asesoft” Ploieşti, 
C.S. „Phoenix” Constanţa, C.S.Ş. Buzău, C.S. „Miandra” Buzău şi Şcoala Gimnazială 
„G.E. Paladi” Buzău. În cadrul festivităţii de deschidere s-a derulat ceremonialul olimpic 
constând în intonarea imnului naţional al României, intonarea imnului olimpic, rostirea 



16

mesajului sportivilor în interpretarea micului baschetbalist buzoian Tudor Jilavu şi 
aprinderea flăcării olimpice.

În cadrul festivităţii de premiere, au fost înmânate certificatele de înfiinţare 
Cercurilor Olimpice „Olympia” (Şcoala Gimnazială Măgura) şi „Vasile Voiculescu” 
(Şcoala Gimnazială Pîrscov), lucrarea „Ghid Olimpic” şi  CD – ul „Vrei să devii şi tu 
campion?”, precum şi buletinul informativ „Spirit Olimpic”. În urma înfiinţării Cercurilor 
Olimpice, cele două şcoli au devenit partenere în derularea de activităţi de educaţie 
olimpică cu filiala Buzău a A.O.R.

De asemenea, pe 24 mai, a avut loc în cadrul Muzeului educaţiei fizice, sportului 
şi olimpismului buzoian, cea de-a II-a ediţie a Concursului de fotografie „Constantin 
Stoicescu”. Câştigătorilor li s-au acordat diplome pentru cele mai sugestive fotografii 
din domeniul educaţiei fizice, sportului şi olimpismului.

Caraş-Severin 
Crosul „Ziua Olimpică” a fost organizat în oraşul Anina, cu sprijinul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean, al Administraţiei Publice Locale, Clubului Olimpic din Anina şi 
Cercurilor Olimpice (4 în acest mic oraş). S-au aliniat la start aproape 300 de tineri din 
localitate, din împrejurimi şi din Caransebeş. A fost prezentat mesajul Preşedintelui 
C.I.O., s-au acordat tricouri şi diplome, iar Primăria şi Consiliul Local au asigurat premii 
suplimentare, constând în dulciuri şi diferite materiale, oferite de primarul oraşului.

A fost derulat, pentru al doilea an, proiectul „Sport şi fair-play la cla sa pregătitoare”. 
Zece echipe a câte şase elevi de clasă pregătitoare, repre zen tând şcolile reşiţene 
nr. 2, 7, 8, 9, Colegiul Naţional „Mircea Eliade”, Colegiul Naţional „Traian Lalescu”, 
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Şcoala Gimnazială „Mihai Peia” Reşiţa, Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa, precum 
şi Cercurile Olimpice respective („Performanţa”, „Inter”, „Voiniceii”, „Pri chin deii” şi 
„Juventus”), s-au întrecut în diferite concursuri, ştafete, competiţii pe echipe. 

Înotul masters este promovat cu succes în Reşiţa, centru puternic şi de tradiţie 
al acestei discipline. „Cupa Primăverii” a reunit aproape 100 de participanţi, din mai 
multe centre din ţară unde se practică înotul masters. Au fost concurenţi între 30 şi 85 
de ani, care au făcut o demonstraţie adevărată a binefacerilor practicării sportului în 
timpul liber. Au fost acordate diplome şi medalii din partea A.O.R. Caraş-Severin. 

S-au desfăşurat competiţii de minifotbal, organizate în memoria unor foşti profesori 
de sport, ce au părăsit această lume, dar au rămas în amintirile elevilor, care acum îi 
păstrează şi le cinstesc memoria. Este vorba de întrecerile memoriale „Ion Copăceanu” 
sau „Vlada Michici”, dar şi de „Cupa Prietenia” - la acestea participând peste 12 
selecţionate şcolare.

„Olimpici în mişcare” este o activitate iniţiată în urmă cu trei ani, filiala organizând 
evenimente sportive (diferite întreceri cu caracter distractiv, educativ) în taberele 
şcolare cu elevi premianţi în întrecerile olimpice la diferite materii. Anul acesta, la 
baza de tineret de la Râul Alb, au fost matematicieni, care s-au bucurat de o reuniune 
dedicată sportului.

În parteneriat cu Asociaţia „Prietenii Munţilor”, a fost iniţiată acţiunea numită 
„Vacanţă pe schiuri”, mini-vacanţă pe Semenic la finalul căreia elevul Sergiu Tudosoiu 
din clasa a V-a a prezentat un material referitor la acest eveniment, intitulat „Şcoala 
şi Prietenii Munţilor–început de drum”. Tuturor elevilor prezenţi pe Semenic le-au fost 
înmânate diplome de participare.

În sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 7, dl. prof. Moatăr Martin a coordonat 
acţiunea numită „Cupa fair-play la badminton”, care a continuat în aceeaşi atmosferă 
şi în sala de sport a Liceului „Traian Vuia” din Reşiţa.

Călăraşi
Crosul „Mărţişorului” a fost organizat la Olteniţa, împreună cu A.J.S.P.T. Călăraşi. 

Au participat aproximativ 100 de copii şi tineri, premiile oferite constând în diplome şi 
tricouri.

„Zilele Olteniţei” reprezintă un festival multisport, organizat în perioada 12-13 
aprilie, în parteneriat cu Primăria Olteniţa. Au participat aproximativ 300 de copii, 
tineri şi adulţi. Sâmbătă, 12 aprilie, pe terenul de fotbal „Aqua Parc”, s-au desfăşurat 
meciurile de fotbal la clasele V-VIII şi seniori, precum şi un concurs de şah pentru 
clasele V-VIII şi IX-XII.

În Parcul Central s-a desfăşurat duminică, 13 aprilie, un concurs de desene pe tema 
„Oraşul meu”,  la nivel de grădiniţă şi clasele I-IV. 
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Constanţa
Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfăşurat la Constanţa, pe o distanţă de 5,5 km, şi 

a străbătut traseul de maximă vizibilitate: Sala Sporturilor Constanţa – B-dul Tomis 
– B-dul Aurel Vlaicu – Maritimo Shopping Center. Organizatori au fost A.O.R. filiala 
Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi Asociaţia Judeţeană de 
Atletism Constanţa, iar parteneri ai evenimentului: Primăria Municipiului Constanţa, 
Maritimo Shopping Center, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Universitatea „Ovidius” 
– F.E.F.S., Serviciul Rutier Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Centrul 
Informaţional „Telegraf TV Neptun”, S.C. Coca-Cola, policlinica Lowemed şi mass-media 
constănţeană.

La startul crosului s-au aflat alergători din mai multe judeţe ale ţării : Galaţi, Brăila, 
Giurgiu, Ialomiţa, Bucureşti. De asemenea au participat şi peste 100 de alergători 
din mediul rural: Mereni, Comana, Grădina, Cumpăna, Topraisar, Castelu, Medgidia şi 
Cernavodă precum şi din străinătate: Polonia şi Anglia.

Centrul comercial „Maritimo” a oferit 26 premii constând în pachete cu dulciuri 
pentru sportivii clasaţi pe locurile I–VI (feminin şi masculin), pentru cei mai tineri şi 
cei mai vârstnici participanţi, precum şi pentru cea mai numeroasă familie. D.J.S.T. 
Constanţa a premiat cu vouchere valorice cele mai bune performanţe din competiţie.

De asemenea, toţi cei 400 de participanţi au primit, din partea oganizatorilor, 
tricouri cu însemnele olimpice, iar după cros - diplome şi câte o sticlă de apă plată, 
pentru rehidratare.

Cluj
Sub genericul Centenarului Olimpismului Românesc, filiala a organizat competiţia 

SITING VOLEYBALL „100”. 
De asemenea  (în colaborare cu studenţii şi catedra de grafică din cadrul Universităţii 

de Artă şi Design din Cluj-Napoca) au fost concepute două expoziţii itinerante de afiş 
sportiv: una dedicată Jocurilor Olimpice de iarnă „Soci 2014”, iar cealaltă - celor „100 
de ani de olimpism în România”. Tot la Cluj a avut loc, în luna octombrie, un workshop 
cu titlul generic „Jocurile sportive, ca mijloace ale educaţiei fizice”.

În luna iunie filiala a organizat Crosul „Ziua Olimpică” faza pe Universitatea, iar în 
săptămâna olimpică Crosul „Ziua Olimpică” (open).

Covasna
Desfăşurat în oraşul reşedinţă de judeţ, Crosul „Ziua Olimpică” s-a derulat pe 5 

iunie sub egida celor „100 de ani de la înfiinţarea Comitetului Olimpic Român” şi s-a 
bucurat de o participare bună. În pofida unei furtuni violente, începută cu puţin înaintea 
startului, au concurat 278 de alergători, a căror strădanie a fost răsplătită cu tricouri şi 
diplome. Mesajul Preşedintelui C.I.O. Thomas Bach a fost citit la începutul festivităţii de 
premiere de sportiva Muşat Teodora, legitimată la C.S.Ş. „Sf. Gheorghe”.
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O echipă de 14 copii-sportivi şi 4 adulţi a participat, la Şirnea – la „Ştafeta culorilor 
olimpice” şi întrecerile „Pentatlonului Olimpic Şcolar pentru Mileniul III”, chiar de „Ziua 
Olimpică”.

Dâmboviţa 
Din perspectiva organizării şi desfăşurării concursurilor cu tematică olimpică, 

s-au făcut informări în cadrul Cercurilor Olimpice şi în cadrul întâlnirilor profesorilor 
de educaţie fizică şi sport, dar s-a luat legătura şi cu inspectorii de specialitate (arte 
plastice şi limba română) din judeţul Dâmboviţa. 

Astfel, s-a dorit creşterea numărului de participanţi din judeţ la finalele concursurilor 
„Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” şi „Un Condei numit Fair-Play”.

Crosul „Ziua Olimpică”, organizat în data de 7 iunie 2014, sub egida unui secol de 
olimpism în România, s-a bucurat şi în acest an de un mare interes. În afara tricourilor şi 
diplomelor care au fost oferite participanţilor, la fiecare categorie, masculin şi feminin, 
câştigătorilor li s-au înmânat şi premii în obiecte, precum: insigne, şepcuţe, fanioane 
cu însemnele olimpice şi cărţi. 

La start, mesajul Preşedintelui C.I.O. a fost citit de sportivul Mincă Adrian, acesta 
obţinând rezultate meritorii pentru Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte, în 
competiţiile atletice organizate de Federaţia Română de Atletism, la categoria tineret 
şi seniori, în proba de 400 m garduri.   

Totodată, în luna septembrie, filiala a fost partener în organizarea celei de a IV-a 
ediţii a Festivalului sportiv pentru elevi „Korfball-fest”.
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S-a încheiat un acord de colaborare cu Fundaţia „Sportis” din Târgovişte, scopul 
fiind acela de a implica filiala în desfăşurarea tuturor competiţiilor patronate de această 
organizaţie non-guvernamentală.

Dolj
Pentru promovarea Crosului „Ziua Olimpică” a fost organizată o conferinţă de presă, 

la care au fost prezenţi reprezentanţi ai presei locale: Gazeta de Sud, Ediţie specială, 
Sportul Doljean, Oltenaşul, Ghid sportiv, Cuvântul Libertăţii, Ziua de Dolj, 3TV Oltenia, 
TVR Craiova, Radio Craiova Oltenia.

Crosul s-a desfăşurat în ziua de 21 iunie în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, 
pe 3 categorii, la start fiind înscrise 361 de persoane. Mesajul Preşedintelui C.I.O. 
Thomas Bach a fost citit de către atleta Achim Luminiţa, o sportivă de perspectivă, 
multiplă medaliată în concursurile naţionale şi internaţionale de atletism rezervate 
juniorilor.

Au fost distribuite tuturor concurenţilor, tricouri, şepci, insigne, diplome, dulciuri şi 
răcoritoare.

A mai fost acordat un premiu special, constând în echipament sportiv, de către 
Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Dolj, celui mai numeros grup de sportivi 
amatori: Craiova Running Club.

Au fost prezenţi, pe lângă oficialităţile locale, sportivii olimpionici: Natalia Andrei 
( J.O. 1976, 1980), Niculina Lazaciuc (J.O. 1980) şi Petra Văidean Iacob (J.O. 1992).

Gorj
Filiala a fost înfiinţată ca eveniment al „Lunii Olimpice” pe data de 5 iunie, completând 

astfel tabloul structurilor teritoriale. Director este dl. prof. Mihai Manolache, iar secretar 
– dl. Marian Diaconu. Cu tot timpul scurt, proaspăta filială a apucat să organizeze, pe 
stadionul din Turceni, Crosul „Ziua Olimpică”, reunind aproximativ 100 de concurenţi.

Harghita
Crosul „Ziua Olimpică" a avut loc pe 21 iunie şi a fost deschis tuturor categoriilor de 

vârstă, reunind la start peste 207 de participanţi (137 băieţi şi 70 fete) din 5 şcoli, 12 
localităţi şi 5 cluburi sportive. 

Toţi participanţii care au parcurs traseul competiţiei au primit tricouri de la Academia 
Olimpică Română. Filiala, împreună cu D.J.S.T. Harghita au premiat câştigătorii cu 
diplome şi materiale promoţionale specifice evenimentului.

În luna septembrie a avut loc manifestarea „Bursa sporturilor - SMaFta" ediţia I, 
pentru elevii şcolilor generale şi liceele din zona Ciucului, care a atras peste 300 de 
copii. Ei au fost testaţi în diferite probe sportive şi măsuraţi antropometric, iar a doua 
zi, împreună cu rezultatele probelor analizate, s-au întâlnit cu toţi instructorii implicaţi 
în activităţile sportive din oraş.
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În perioada 22-28 septembrie s-a desfăşurat „Săptămâna Olimpică” pentru elevii 
şcolilor generale şi liceele din zona Ciucului. Evenimentul a fost organizat în parteneriat 
cu Asociaţia „Sport Ciuc” şi D.J.S.T. Harghita.

Între 4 şi 10 octombrie s-a desfăşurat Ziua Naţională „Sportul pentru Toţi”, în 
parteneriat cu Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” şi D.J.S.T. Harghita. Au 
participat aproximativ 100 de practicanţi ai sportului. În luna noiembrie filiala, împreună 
cu D.J.S.T. Harghita, a organizat „Concursul de fotografie sportivă”.

Pe 5 octombrie a avut loc „Conferinţa de istorie olimpică” organizată la Sâncrăieni de 
A.O.R. Harghita, D.J.S.T. Harghita şi Primăria Sâncrăieni. Au luat parte 50 de persoane 
din ţară şi străinătate.

Ialomiţa
Filiala are, de la începutul anului 2014, o nouă conducere: Ecaterina Avrigeanu 

(Director) şi Elena Neicu (Secretar).
În al doilea semestru, filiala a organizat activităţi interesante şi antrenante, la 

care au participat elevi din mai multe şcoli: întreceri sportive la handbal fete şi băieţi 
(octombrie); fotbal fete şi fotbal băieţi (noiembrie); şah (decembrie). La acestea au fost 
invitaţi să participe toţi cei care îndrăgesc mişcarea în aer liber şi exerciţiul fizic: elevii 
au provenit de la Şcolile Gimnaziale „Al. Odobescu" şi nr. 2 „Ion Heliade-Rădulescu" 
din Urziceni, precum şi din comunele Borăneşti, Bărcăneşti, Coşereni, Sineşti, Valea 
Măcrişului.

S-a asigurat asistenţa medicală pe toată durata competiţiilor, fără a se 
înregistra situaţii deosebite. Toţi  concurenţii au primit  diplome de participare şi de 
merit.

Crosul „Ziua Olimpică” a avut loc la Urziceni sub egida celor „100 ani de Olimpism 
Românesc”, la care au luat parte 250 de elevi din unităţile de învăţământ: Şcoala 
Gimnazială Borăneşti, Şcoala Gimnazială Sineşti, Şcoala Gimnazială Valea Măcrişului, 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Odobescu” Urziceni şi Şcoala Gimnazială nr. 2 „Ion 
Heliade-Rădulescu”. Concurenţii au primit tricouri „Olympic Day” şi diplome.

Iaşi
Pe parcursul primului semestru, s-a desfăşurat acţiunea tradiţională „Spiritul olimpic 

trăieşte şi prin mine” - activitate permanentă a Cercului Olimpic „Cova&Urzică”, U.M.F. 
Iaşi prin care se realizează donaţii, în urma strângerii de fonduri destinate elevilor cu 
deficienţe de vedere de la Liceul „Moldova” din Târgu Frumos.

Împreună cu Asociaţia sporturilor în natură, a continuat tradiţionalul ciclul de 
manifestări SANOFIL  - grup de voluntari care promovează un stil de viaţă sănătos, prin 
activităţi sportive de loisir: orientare turistică, jogging. Dintre organizatori, se disting 
Clubul Sportiv „Coris”, Cercul Olimpic „Cova&Urzică”, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi, în 
parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică, Cluburi sportive de orientare turistică, Grădina 
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Botanică Iaşi. S-au evidenţiat 
112 participanţi de la 
Facultatea de Farmacie - 
U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi.

210 participanţi, îndrumaţi 
de 42 voluntari s-au implicat 
în proiectul „Sănătate prin 
mişcare”, derulat de Cercul 
Olimpic „Cova&Urzică”, în 
colaborare cu Liga Studenţilor 
Farmacişti din Iaşi. În cadrul 
Festivalului Studenţesc anual 
„FESTUDIS” Iaşi au fost 

incluse momente artistice ale Cercului Olimpic.
Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfăşurat la Iaşi, având ca parteneri: Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Iaşi, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi”, Primăria 
Municipiului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Serviciul 
Rutier, Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Iaşi. 
Toţi participanţii, în număr de 322, au primit la start tricouri cu însemnele olimpice, iar 
la sosire diplome de participare.

Premiile au constat în: 11 cupe şi diplome din partea D.J.S.T., 11 ceasuri sportive şi 
11 bidoane pentru apă acordate de sponsorul „Decathlon” Iaşi. Au mai fost acordate 
articole promoţionale (şepci, brelocuri, fanioane cu însemnele olimpice), cărţi cu 
tematică olimpică, plus o serie de 30 de premii la tombolă (materiale sportive acordate 
de A.O.R. Iaşi).

În perioada 3-7 septembrie, la Vălenii de Munte s-a desfăşurat Festivalul copiilor 
intitulat „Viaţă activă prin sport”, în colaborare cu Federaţia Română „Sportul pentru 
Toţi”. Proiectul, finanţat de Comitetul Internaţional Olimpic – Solidaritatea Olimpică, 
prin Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, are ca scop responsabilizarea părinţilor şi 
a educatorilor, în ceea ce priveşte creşterea unor copii sănătoşi, plini de energie şi 
competitivi. Participanţii au fost copii preşcolari de la grădiniţele partenere, părinţii 
copiilor şi comunitatea locală. Pentru atingerea obiectivelor formativ-educaţionale, 
activităţile au constat în următoarele probe: alergare 30 m; săritura în lungime de pe 
loc; aruncarea mingii de baschet, înainte şi înapoi, cu două mâini, de deasupra capului.

De asemenea, s-a procedat la efectuarea unor teste de psihomotricitate, dar şi a 
unor activităţi sportiv-recreative şi de stimulare a creativităţii: jocuri distractive, jocuri 
cu roluri, atelier de creaţie–pictură, decupaje, construcţii, precum şi o seară cultural-
artistică: poezii, cântece, dansuri etc.

În perioada 29 septembrie–5 octombrie, Cercurile Olimpice universitare, Clubul 
Sportiv „Coris” şi numeroase şcoli au participat la activităţile sportive din cadrul „MOVE 



23

Week” - eveniment la nivel european, finanţat din proiecte europene, prin intermediul 
ISCA - International Sport and Culture Association.

De asemenea, în cadrul Cupei „Săptămâna Sportul pentru Toţi”, organizată de 
D.J.S.T. Iaşi, în perioada 24–31 octombrie, a avut loc un Cros la care au participat 
studenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi.

În intervalul 10 octombrie – 30 noiembrie, a fost concretizat proiectul naţional 
„Primii paşi în atletism”, organizat de Federaţia Română „Sportul pentru Toţi” şi 
finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin programul „Pierre de Coubertin”. 
Din partea filialei au fost implicate Gynetta Vanvu – coordonator proiect şi Liliana Radu 
– membru în echipa managerială. Scopul acestuia a constat în dezvoltarea bazei de 
selecţie prin identificarea elevilor cu aptitudini fizice deosebite, cu vârste cuprinse între 
8 şi 10 ani şi orientarea acestora spre activităţi sportive de performanţă din cadrul 
asociaţiilor/cluburilor/secţiilor de atletism, ceea ce implică ameliorarea calităţii vieţii 
prin adoptarea unui stil de viaţă activ şi sănătos. 

Concursul s-a desfăşurat pe mai multe etape: clasă, şcoală, locală şi judeţeană, sub 
coordonarea Asociaţiilor Judeţene „Sportul pentru Toţi”. Participanţi: elevi ai unităţilor 
de învăţământ, nivel primar (clasele a III-a şi a IV-a), atât din mediul urban, cât şi din cel 
rural, cu aptitudini sportive, cu vârste cuprinse între 8 şi 10 ani nelegitimaţi la cluburi 
sau asociaţii sportive. Astfel, la etapa pe şcoală au participat 1.104 de elevi, la etapa 
locală – 422 de elevi, iar la cea judeţeană – 80 de elevi dintre care 40 de fete şi 40 
de băieţi.

S-au implicat în activităţile proiectului un număr foarte mare de voluntari: studenţi 
ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (din centrele universitare), membri ai filialelor 
Academiei Olimpice Române şi a Asociaţiilor Judeţene „Sportul pentru Toţi”.

Un fapt important îl constituie participarea la competiţie a cadrelor didactice de 
specialitate, din cadrul cluburilor/asociaţiilor/secţiilor de atletism, inclusiv a liceelor 
cu program sportiv, în vederea identificării şi orientării elevilor spre practicarea acestui 
sport.

Ilfov
Filială nou înfiinţată, la data de 28 martie. Director este dl. prof. Titel Iordache, iar 

secretar – dna Florentina Belcioi. 
Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfăşurat în Parcul Domeniului Ştirbey din oraşul Buftea 

şi a beneficiat de avantajul unui cadru pitoresc, lipsit de noxe şi de pericolele generate 
de traficul rutier. A fost asistat de un număr de 12 arbitri (în majoritatea lor - profesori 
ai Clubului Sportiv Şcolar Ilfov), care au asigurat o bună desfăşurare pentru concurenţii 
care au alergat pe un traseu variat de 1.200 m, respectiv 1.600 m, fete şi băieţi.

 La aceasta primă ediţie de cros au participat şapte unităţi de învăţământ, însumând 
peste 250 de elevi.
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Maramureş
Comisia organizatorică s-a implicat în organizarea acţiunilor sportive din judeţ, atât 

în promovarea sportului de performanţă, cât şi în cel şcolar şi a sportului pentru toţi. A 
avut un rol decisiv în organizarea evenimentelor din „Luna Olimpică”, dar mai ales cele 
legate de organizarea în cele mai bune condiţii a Crosului „Ziua Olimpică” desfăşurat în 
data de 31 iunie la Baia Mare, unde s-au aliniat la start peste 350 de participanţi: copii 
din grădiniţe şi şcoli, tineri din licee şi universităţi, veterani şi persoane cu dizabilităţi. 
Startul a fost dat, ca în fiecare an, de vicecampioana olimpică la gimnastică Rodica 
Dunca. Au fost prezenţi reprezentanţi ai D.J.S.T. şi I.Ş.J. Maramureş, presa locală, 
directori de şcoli şi ai unor structuri sportive din judeţ.

Programul festiv a fost completat cu demonstraţii de box, gimnastică, handbal, 
precum şi de concursul de desene pe asfalt cu tema „Campionii de mâine” unde au 
participat peste 200 de concurenţi.

În luna iunie, la nivelul judeţului au fost organizate acţiuni sportive educative cu 
tematică olimpică în localităţile: Seini, Cavnic, Remetea Chioarului şi Coruia unde au 
fost peste 500 de participanţi.

Mehedinţi
S-au semnat protocoale de parteneriat şi colaborare cu Asociaţia Judeţeană „Sportul 

pentru Toţi”, precum şi cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mehedinţi, în 
vederea organizării mai multor competiţii sportive.

În cadrul manifestărilor dedicate „Săptămânii Olimpice”, Crosul „Ziua Olimpică” 
s-a desfăşurat în zilele de 11–12 iunie în localităţile Drobeta Tr. Severin, Orşova, 
Corcova, Jirov şi Strehaia, numărul de participanţi prezenţi în toate localităţile fiind de 
aproximativ 680.

La Drobeta Tr. Severin, Orşova, Corcova, Jirov, Izvoru Bârzii şi Strehaia s-au organizat: 
„Cupa de vară”, „Cupa Satelor”, „Cupa 1 Decembrie”, „Cupa Revoluţiei” şi premierea 
celor mai buni sportivi mehedinţeni, în parteneriat cu D.J.S.T., I.Ş.J., D.S.P. şi A.J.S.T. 
Mehedinţi. În cele şase localităţi, numărul aproximativ de participanţi a fost de 780.

De asemenea, s-au constituit două Cercuri Olimpice, în localităţile Corcova şi Jirov, 
care au fost îndrumate de către membrii filialei.

Mureş
Prima acţiune din anul 2014 s-a realizat în data de 15 ianuarie, la Liceul Vocaţional 

Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureş cu prilejul zilelor liceului. Sub îndrumarea 
filialei, conducerea liceului şi d-lui prof. Kemendi Karoly s-a organizat concursul „Cine 
ştie olimpism, câştigă!”, la care au participat 20 de echipe formate din câte 5 elevi din 
clasele a XI-a şi a XII-a (în total 100 de elevi concurenţi). Numărul acestora ar fi fost 
mai mare dacă sala de educaţie fizică era mai încăpătoare. Elevii concurenţi au fost 
susţinuţi de către colegii lor de clasă precum şi din celelalte clase.
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În acest an, „Ziua Olimpică“ s-a realizat în trial, în data de 30 mai, având aceeaşi oră 
în Municipiul Tg. Mureş, comunele Deda şi Lunca-Bradului, în parteneriat cu primăriile 
respective şi cu unităţile de învăţământ. Evenimentul generic a inclus şi organizarea 
crosului „Ziua  Olimpică”.

În fiecare localitate, evenimentul a cuprins ceremonialul olimpic şi prezentarea 
semnificaţiei simbolurilor olimpice, printr-un colaj literar al elevilor. Au avut loc 
demonstraţii de gimnastică sportivă, acrobatică, dans sportiv şi dansuri populare, cu 
prezentarea tradiţiilor şi a portului popular local, jocuri şi întreceri sportive la care au 
fost prezenţi şi foarte mulţi susţinători ai sportivilor. Impresionant a fost şi numărul 
mare de familii participante şi vârstnici de peste 70 ani, care au parcurs distanţa de 
3.000 m. Per ansamblu, în cele trei locaţii au participat la cros 543 de alergători. 
Primii clasaţi la fiecare categorie au fost premiaţi cu diplome  C.O.S.R.-A.O.R., materiale 
promoţionale cu însemnele olimpice, cărţi şi cupe sportive. Toţi participanţii la cros 
au primit tricourile cu însemnele olimpice şi diplome C.I.O. „Olympic Day”, numărul de 
tricouri necesar fiind suplimentat de primăriile Deda şi Lunca-Bradului. Desfăşurarea 
crosului a fost asistată de echipaje medicale din cele două comune şi SMURD, în Tg. 
Mureş. Pentru a evita orice fel de incident sau accident, s-a primit sprijin din partea 
Poliţiilor locale pentru circulaţie şi ordine publică.

 A.O.R. Mureş a atras ca parteneri Direcţiile Silvice locale, în acţiunile „Sportul şi 
Mediul” de la Deda şi Lunca-Bradului. S-a folosit prilejul festiv pentru a face o bună 
propagandă atitudinii şi acţiunilor de protejare a mediului, în acest sens plantându-se 
peste 36 puieţi de arbori de grupuri formate din 3 elevi, în total 108 elevi din clasele a 
V-a, care au fost echipaţi cu tricourile primite la Crosul „Ziua Olimpică”. Direcţia Silvică 
a asigurat logistica acestei acţiuni.

 Ca urmare a bunelor relaţii dintre A.O.R. Mureş şi Academia Olimpică Maghiară, doi 
elevi de la liceele „Mihai Eminescu” şi Liceul cu Program Sportiv Tg. Mureş – ambii cu 
activitate în cadrul Cercurilor Olimpice – au participat la Tabăra Olimpică Internaţională 
de la Budapesta (28 iulie-2 august).  

Neamţ
În acest an, Crosul „Ziua Olimpică” 

– organizat pe 31 mai, sub egida celor 
„100 de ani de la înfiinţarea Comitetului 
Olimpic Român”, s-a bucurat de o par-
tici pare bună, având în vedere vre mea 
ploioasă. Concurenţii din secţiunea 
„per  soane cu dizabilităţi” au avut probe 
şi trasee speciale. Toţi participanţii au 
primit tricouri la start.  

Pe parcursul traseului s-au expus 
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afişe şi banere, astfel încât toţi spectatorii ştiau despre evenimentul aflat în curs 
de desfăşurare. În afara tricourilor şi a diplomelor care au fost distribuite tuturor 
participanţilor, la fiecare categorie - masculin şi feminin - primilor 10 clasaţi li s-au 
înmânat şi premii în obiecte: insigne, şepcuţe, fanioane cu însemnele olimpice şi 
obiecte obţinute din sponsorizări. 

La start, mesajul Preşedintelui C.I.O. a fost citit de sportiva Sipos Andreea, care a 
obţinut rezultate meritorii, pentru Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamţ, în competiţiile 
atletice organizate de Federaţia Română de Atletism la categoria juniori.

Prahova
Filiala a organizat 20 de Cercuri Olimpice: 12 în Municipiul Ploieşti şi 8 în judeţ. 

Majoritatea cercurilor îşi desfăşoară activitatea în şcoli generale şi licee, dar şi în 
învăţământul superior.

Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfăşurat la Ploieşti, în ziua de 9 iunie, pe aleile Parcului 
Tineretului. Au concurat 250 de alergători, cărora le-au fost distribuite tricouri şi 
diplome.

Şi în Slănic Prahova a avut loc, în data de 31 mai, o manifestare complexă cultural-
sportivă. Cu acest prilej, a avut loc un cros şi întreceri precum: aruncarea mingii de 
oină, aruncarea la ţintă, aruncarea la coş, trasul frânghiei, lovituri de la 11 m, teste de 
cultură olimpică şi concurs de desen pe teme olimpice.

În perioada 1-6 iunie, s-a desfăşurat pe terenurile bazei C.S.Ş. Ploieşti un turneu 
de tenis cu participarea a 80 de sportivi din judeţ şi din ţară. Ei au primit diplome şi 
tricouri cu însemnele olimpice, cupe şi medalii din partea organizatorilor.
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Satu Mare
Filiala are înregistrate 13 Cercuri Olimpice: 5 în licee şi 8 în gimnazii.
Întâlnirea membrilor Cercurilor Olimpice s-a organizat în data de 7 februarie, la 

sediul filialei. În luna februarie, a fost transmis către toate unităţile şcolare planul de 
activităţi al filialei, precum şi programul acţiunilor organizate cu ocazia „Săptămânii 
Olimpice”.

În data de 25 aprilie, Comisia organizatorică s-a întrunit în cadrul şedinţei tehnice 
de organizare a acţiunilor cuprinse în „Săptămâna Olimpică”.

La Crosul „Ziua Olimpică”, organizat pe 6 iunie în Satu Mare, au participat 150 de 
persoane, dispuse pe 4 categorii: clasele I-IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII şi „Open”.

În oraşele Satu Mare, Carei, Tăşnad, Negreşti Oaş, au fost organizate Cupa „Unirii 
Principatelor Române” şi „Cupa Mărţişorului” – întreceri la baschet, fotbal, scrimă, 
şah, volei, iar în perioada 11-12 aprilie s-a desfăşurat „Ştafeta generaţiilor” la atletism 
(ştafete, echipe mixte) unde au participat 250 de elevi.

În perioada 12-16 mai s-a realizat în 20 de unităţi şcolare, „Colţul Olimpic”, cu spaţii 
având tematică olimpică, expoziţii de carte, afişe, insigne sportive.

Pe 21 mai s-a derulat etapa judeţeană a „Pentatlonului Olimpic Şcolar” (concurs 
mixt: probe sportive + cultură generală + probe artistice) la care au participat elevi din 
Satu Mare, Carei, Tăşnad, Negreşti Oaş.

 „Ziua micilor olimpici” a avut loc pe 30 mai, cuprinzând un concurs de modelaj în 
plastilină pe teme olimpice şi întreceri sportive (trotinete, role, biciclete) pentru clasele 
I–IV. De asemenea, în aceeaşi zi, a avut loc concursul de cultură olimpică „Cine ştie 
olimpism, câştigă!” la care au participat 70 de elevi de liceu.

În semestrul al doilea, A.O.R. Satu Mare a organizat următoarele evenimente:
- 11 octombrie – Cupa „Prietenii naturii” la orientare sportivă;
- 18 octombrie – Cupa „Dacicus” în Medieşu Aurit la diferite ramuri sportive;
- 24 octombrie – Cupa „25 octombrie minibaschet”, Satu Mare;
- 24–25 octombrie – Cupa „25 octombrie” în Carei la probe atletice;
- 21–22 noiembrie – Proiect educaţional „Educaţie şcolară prin baschet”, derulat la 

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare – feminin;
- 5–6 decembrie – Cupa „Moş Nicolae” la şah, tenis de masă, fotbal.

Sălaj
La data de 27 martie a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului A.O.R. Sălaj, 

cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea C.O.R. Au fost invitaţi responsabilii 
Cercurilor şi Cluburilor Olimpice din judeţul Sălaj. A fost făcută o prezentare a activităţii 
C.O.S.R. pe parcursul celor 100 de ani de existenţă, a contribuţiei lui la dezvoltarea 
sportului românesc şi a olimpismului în România.

Pe 27 mai a avut loc la Şimleu Silvaniei - loc devenit deja tradiţional pentru această 
acţiune – ediţia 2014 a crosului „Ziua Olimpică”. Ca de fiecare dată, manifestarea s-a 
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bucurat de o participare masivă din partea elevilor de la toate şcolile din localitate. Au 
luat startul peste 450 de concurenţi, majoritatea fiind răsplătită cu tricouri şi diplome 
puse la dispoziţie de A.O.R. Evenimentul s-a desfăşurat cu sprijinul Cercurilor Olimpice 
din oraşul Şimleu Silvaniei, a conducerilor şcolilor, a Poliţiei, a Serviciului de Ambulanţă 
şi nu în ultimul rând a Primăriei Şimleu Silvaniei care a oferit tuturor participanţilor 
sucuri şi apă minerală. Domnul Nicu Ionel Lăpuşan a citit mesajul Preşedintelui C.I.O. 
Thomas Bach. La finalul întrecerilor, participanţii au fost felicitaţi de către viceprimarul 
oraşului Şimleu Silvaniei, şi de către directorii Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu” şi 
ai Şcolii Gimnaziale „Silvania”  Şimleu Silvaniei.

Au fost luate măsuri de consolidare a Clubului Olimpic Zalău, prin reorganizarea 
Consiliului de conducere şi împărţirea atribuţiilor membrilor, în conformitate cu 
Regulamentul de organizare. 

Suceava
Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfăşurat la Suceava, în perimetrul geografic din jurul 

Galeriilor Mall, bucurându-se de participarea a peste 200 de concurenţi.
Tot pe parcursul „Lunii Olimpice”, a fost organizată la Suceava Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Tendinţe şi perspective europene în cultură fizică şi sport”, cu peste 
100 de participanţi din România, Republica Moldova, Slovacia, Polonia. 

S-au organizat o serie de manifestări sportive după cum urmează: Cupa „USV” la 
volei pe 9 ianuarie, Cupa „USV” la streetball pe 27 februarie, Cupa „USV” la baschet 
în perioada 5-6 iunie. Aceste concursuri s-au bucurat de participarea a peste 200 de 
studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Teleorman
Comisia s-a ocupat de buna organizare şi desfăşurare a Crosului „Ziua Olimpică” şi 

a celorlalte acţiuni din „Săptămâna Olimpică”. La Şcoala „Mihai Eminescu” din Roşiorii 
de Vede s-a organizat, în colaborare cu Clubul Sportiv „Atac”, concursul „Micul arcaş” 
la care au participat elevi din clasele a III-a.

Crosul „Ziua Olimpică” a avut loc pe 7 iunie şi au participat elevi din Roşiorii de 
Vede, Turnu Măgurele, Salcia, Ciolăneşti, Vedea, Vârtoape. Traseul a avut o lungime 
de aproximativ 2000 m, startul fiind dat din centrul oraşului Alexandria, linia de sosire 
fiind situată pe stadionul municipal.

La acţiunile din „Ziua Olimpică” au participat peste 400 de persoane (elevi, 
studenţi, adulţi şi vârstnici) care au beneficiat de sprijinul administraţiei locale şi a 
D.J.S.T. Teleorman.

Timiş
În întreaga activitate a filialei s-au urmărit: stimularea factorilor implicaţi în 

procesul instructiv–educativ pentru afirmarea şi transmiterea valorilor ce definesc 
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spiritul olimpic (fair-play, non-violenţă, 
sportivitate, cooperare, toleranţă) şi 
elevilor prin intermediul activităţilor 
educative; responsabilizarea elevilor, 
implicarea lor activă în propria lor 
educaţie, în viaţa şcolii, încurajarea şi 
valorizarea creativităţii acestora prin 
participarea la concursuri cu tematică 
specifică olimpismului; promovarea 
parteneriatului educaţional între elevi, 
profesori, părinţi şi membrii comunităţii; participarea unui număr cât mai mare de elevi 
la activităţi sportive.

De la mijlocul acestui an, noul director al filialei este dl. Doru Costică.
În cadrul proiectului Comenius-Regio „Valori olimpice–punte între generaţii”, la 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii de Vest Timişoara a avut loc 
întâlnirea dintre membrii filialei şi delegaţia din regiunea Kakaieli (Turcia). Ulterior, 
oaspeţii au fost primiţi şi la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român din Bucureşti.

În cadrul activităţilor „Lunii Olimpice”, filiala împreună cu Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Timiş (structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne), în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret, Inspectoratul Şcolar al Judeţului, cu sprijinul Consiliului Judeţean, 
Serviciul de Ambulanţă şi a Grupării de Jandarmi „Glad Voievod”, a organizat marţi, 
27 mai, în incinta Liceului cu Program Sportiv „Banatul” Timişoara, concursul 
judeţean sportiv „Cupa antidrog”,  ediţia a VII-a (fotbal între licee), secţiunea sportivă 
a proiectului naţional „Mesajul Meu Antidrog”- ediţia a XI-a 2014. Evenimentul sportiv 
a fost desfăşurat în cadrul „Lunii olimpice 2014”, campanie promovată de Academia 
Olimpică Română, cu ocazia împlinirii a „100 ani de Olimpism în România”. În cadrul 
acestuia, au participat 10 licee din judeţul Timiş. Premiul special, pentru cel mai bun 
mesaj antidrog a fost câştigat de către Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Timişoara, cu 
mesajul „Colorează-ţi viaţa altfel... fără droguri”. La festivitatea de premiere a participat 
Simona Amânar, multiplă campioană olimpică la gimnastică, membră a filialei.

Menţionăm că evenimentul a avut parte de o bună promovare în mass–media 
locală, astfel că o echipă a Televiziunii Române a fost prezentă, înregistrând secvenţe 
din cadrul concursului, precum şi interviuri de la organizatori, profesori şi elevi. De 
asemenea,  campioana mondială şi olimpică la gimnastică Maria Olaru a fost prezentă 
în cadrul emisiunii de jurnal a TVR – Timişoara, unde a prezentat datele şi rezultatele 
acestui concurs sportiv.

Crosul „Ziua Olimpică” a avut loc în data de 31 mai în Timişoara, pe un traseu de 
2.8 km în zona stadionului „Dan Păltinişan“. Competiţia a fost organizată foarte bine, 
au participat 360 de persoane de toate categoriile de vârstă, atât fete cât şi băieţi, din 
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Timişoara. Au fost premiaţi primii 6 clasaţi la fiecare categorie de vârstă.
Obiectivele propuse au fost: atragerea unui număr cât mai mare de copii în activităţi 

sportive-recreative; formarea obişnuinţelor de practicare a exerciţiului fizic; petrecerea 
timpului liber într-un mod cât mai util şi plăcut.

Cu o politică partenerială eficientă, care a atras principalele instituţii publice cu 
atribuţii în domeniul sănătăţii, tineretului şi sportului, dar şi a învăţământului, au putut 
fi oferite diplome şi tricouri tuturor participanţilor, şepci personalizate şi chiar premii în 
bani, din partea D.J.S.T., C.J. şi D.S.P.T.  

Vaslui
 Anul acesta Crosul ,,Ziua Olimpică” s-a desfăşurat în oraşul Negreşti, pe data de 6 

iunie, cu 185 de participanţi, la opt categorii.     
Totodată, au mai fost organizate crosuri „Ziua Olimpică” în alte 6 localităţi urbane 

şi rurale, dintre care amintim: Vaslui, Bârlad, Huşi, Murgeni, cu un total de 680 de 
concurenţi. 

Participanţii la toate aceste competiţii au fost stimulaţi şi premiaţi: primii 10 sosiţi, la 
fiecare categorie, cu diplome şi tricouri. Profesorii şi voluntarii – cu brelocuri, fanioane, 
şepci şi buletine informative.

De asemenea, la toate competiţiile s-a dat citire mesajului adresat de Preşedintele 
Comitetului Internaţional Olimpic cu ocazia ,,Zilei Olimpice”, promovându-se sportul, 
spiritul olimpic şi fair-play–ul.  
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Pe parcursul semestrului al II-lea, au fost organizate un număr de 5 acţiuni în mediul 
urban (cu un total de 1450 participanţi) şi 9 în mediul rural (cu 975 participanţi) de 
diferite vârste. 

Se distinge, dintre acestea, Festivalul tradiţional ,,Zilele Vasluiului”, prin organizarea 
de competiţii la 5 ramuri sportive, cu o medie de 400 participanţi.

În colaborare cu D.J.S.T., a fost organizată ,,Ziua Tineretului” la cros, biciclete, role, 
tenis de masă şi fotbal, cu un număr de 390 participanţi, iar de „Ziua Copilului” – 
concursuri la cros, role, biciclete, şah şi fotbal.

Vrancea
Comitetul de conducere al filialei a decis să schimbe periodic locaţia acestei 

competiţii - anul acesta fiind rândul Municipiului Adjud. Crosul a fost organizat în Parcul 
Central şi s-a bucurat de o intensă mediatizare pe plan local şi judeţean.

La start s-au aliniat peste 300 de participanţi de toate vârstele: de la preşcolari până 
la elevi de ciclul liceal, seniori şi persoane cu dizabilităţi neuropsihice şi locomotorii.

Toţi concurenţii, dar şi profesorii şi voluntarii care au ajutat la organizarea acţiunii, 
au primit premii: tricouri, şepci, brelocuri, insigne, medalii şi fanioane.

Premierea celor mai bine clasaţi a fost făcută de către primarul Municipiului, 
împreună cu directorul A.O.R. Vrancea. Cu acest prilej, au fost supuse atenţiei celor 
prezenţi fotografii făcute cu ocazia trecerii prin localitate a flăcării olimpice (pentru 
Jocurilor Olimpice de la Moscova 1980).

Comisia II – Educaţie şi cultură olimpică

Alba
Concomitent cu apariţia anuală a numărului 9 din revista „Aspiraţii”, s-a desfăşurat 

şi conferinţa „Trecut şi prezent în istoria şi contemporaneitatea exerciţiului fizic şi a 
Mişcării Olimpice” – devenită o prezenţă permanentă în perimetrul activităţilor filialei.

Arad
Membrii comisiei au depus eforturi apreciabile pentru a tipări afişe în care erau 

specificate acţiunile sportive care se desfăşoară la date precise. Comisia a primit 
sprijinul următoarelor instituţii: I.Ş.J. (prin afişarea pe forumul Inspectoratului) şi 
Primăria Pâncota, care a asigurat locul de desfăşurare şi premiere.

Bistriţa-Năsăud
A fost acordată o atenţie specială îndrumării elevilor din şcolile gimnaziale şi licee, 

care participă anual, cu bune rezultate pe plan naţional, la concursurile de creaţie 
„Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” şi „Un Condei numit Fair-Play”. Jurizarea 
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pe plan local a fost atentă şi riguroasă, astfel încât elevii promovaţi la faza finală, au 
obţinut multe distincţii onorante. În acest sens, s-a urmărit ca majoritatea laureaţilor 
să poată face deplasarea la Bucureşti, la Galele unde au fost invitaţi să participe.

În vederea promovării olimpismului şi ridicării gradului de cultură olimpică, în timpul 
săptămânii „Şcoala Altfel!” au fost organizate, în şcolile din Municipiul Bistriţa, activităţi 
având ca teme combaterea violenţei în sport, prevenirea, evaluarea şi consilierea 
antidrog, precum şi prezentarea beneficiilor unui stil de viaţă sănătos.

Comisia a promovat în presa locală activităţile filialei şi a gestionat apariţiile în presă 
a ştirilor despre acestea. De asemenea, Comisia a creat pagina de Facebook a filialei, 
în vederea promovării activităţilor acesteia şi prin această reţea de socializare.

Brăila
La Clubul Oamenilor de Sport, sub genericul „100 de ani de olimpism românesc”, 

pe 10 octombrie, tineri sportivi şi elevi s-au întâlnit cu foşti sportivi din elita sportului 
brăilean. Boxerul Costică Dafinoiu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal 
din 1976, s-a alăturat în acest an iniţiativei A.O.R. filiala Brăila. Campioana olimpică la 
înot Diana Mocanu a avut o întâlnire cu sportivi titraţi din judeţ.

Filiala s-a implicat activ în apariţia numărului 5 al revistei „Sportul brăilean” al cărui 
cuprins a inclus pagini dedicate Aniversării Centenarului Olimpic Românesc.

Braşov
La sărbătorirea „Zilei Olimpice” de la Şirnea (23 iunie) s-a folosit ceremonialul 

olimpic, fiind organizată o expoziţie de afişe şi fotografii olimpice din colecţia regretatului 
Ion Matei – profesor al Universităţii „Transilvania” din Braşov.

De asemenea, un variat program de dansuri populare româneşti şi greceşti a fost 
prezentat de către grupurile folclorice „Poieniţa”, „Poiana Mărului” şi „Efthimos” (al 
comunităţii greceşti din Braşov). 

Bucureşti
În cadrul Cercurilor Olimpice, s-au organizat dezbateri privind cultivarea fair-play-

ului, a spiritului de toleranţă şi cooperare în rândul elevilor.
Elevii şi profesorii de educaţie fizică şi sport din Sectorul 1 au participat la dezbaterea 

anuală cu tema „Lupta împotriva violenţei în competiţiile sportive”. Sub genericul 
„Promovarea olimpismului în rândurile elevilor” s-a organizat, la sediul aceleiaşi filiale, 
o întâlnire cu sportivii fruntaşi de pe raza sectorului.

Pe 6 aprilie, în sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 162, s-a sărbătorit, în premieră 
în România, „Ziua Internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace”, conform 
rezoluţiei adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Manifestarea a fost 
posibilă şi datorită sprijinului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. 

Pe data de 24 mai, s-a organizat „Festivalul Olimpic al Sectorului 1”, cu participarea 
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elevilor din cadrul a 14 Cercuri Olimpice. 
A fost un excelent prilej de a arăta 
elevilor un mini ceremonial despre ceea 
ce înseamnă festivitatea de deschidere 
a Jocurilor Olimpice. Menţionăm că 
acest festival se desfăşoară bianual, o 
dată pe semestru.

Afişele oficiale ale tuturor Jocurilor 
Olimpice Moderne sunt expuse, per-
manent, la sediul A.O.R. filiala Sector 1 
şi stârnesc interesul vizitatorilor.

 Cu ocazia „Zilei Mondiale a Educaţiei”, pe 5 octombrie, sub organizarea Cercului 
Olimpic de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, în Parcul Herăstrău s-au desfăşurat 
activităţi culturale sportive sub genericul „Copiii de azi, olimpicii de mâine” care au 
inclus desene pe asfalt, ştafete, competiţie cu role. În acelaşi timp a fost organizată 
„Cupa Tăticilor” la fotbal unde copiii şi-au susţinut părinţii, din tribune într-un deplin 
spirit de fair-play.

Vineri, 23 mai, la Şcoala Gimnazială nr. 40 a avut loc „Ziua Olimpică. Concurs pe 
teme olimpice” care a avut ca obiectiv popularizarea valorilor olimpice. Competiţia a 
cuprins 4 probe din pentatlon olimpic: viteză, sărituri, alergare, aruncarea mingii de 
baschet şi desen. Au fost invitate 12 şcoli gimnaziale de la care au participat 30 de 
elevi din clasele I-VIII. Câştigătoare au fost desemnate Şcolile Gimnaziale nr. 40, nr. 27 
şi nr. 56.

Pe 26 octombrie, la Şcoala Centrală, în cadrul acţiunii metodice cu profesorii de 
educaţie fizică şi sport din Sectorul 2 s-au discutat următoarele teme: 

1. Jocurile Olimpice în imaginaţia elevilor şi impactul lor asupra tinerei generaţii;
2. Dezbaterea regulamentelor următoarelor competiţii şi stabilirea calendarului 

competiţional pe anul 2014-2015.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Pledoarie pentru olimpism”, concepută de filiala 

Sectorului 3, a oferit oportunitatea de a împărtăşi, celor interesaţi de problematica 
respectivă, rolul activ, deosebit pe care-l are A.O.R. în educarea tinerei generaţii, în 
afirmarea valorilor morale ale olimpismului.

Rolul important pe care Academia Olimpică Română îl are în educarea tinerei 
generaţii a fost evidenţiat în cadrul unor sesiuni de comunicări, derulate în Colegiul 
Naţional „Mihai  Eminescu” (A.O.R. Sector 4) cu ocazia „Zilei Porţilor Deschise” (ianuarie 
2014) şi a „Zilei Copilului” (1 iunie) - prilejuri cu care au fost promovaţi campionii de ieri 
şi de azi de la Jocurile Olimpice.

Filiala Sectorului 5 a participat la Simpozionul naţional cu tema „Cultura Fizică – 
Domeniu al Culturii Universale” în perioada 30 mai–1 iunie, unde directorul şi secretarul 
filialei au prezentat lucrarea „Importanţa activităţilor fizice în societatea modernă”.
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Buzău
Cercurile Olimpice „Laura Badea” din Cozieni şi „Gladiatorii”, din comuna Ziduri 

au organizat acţiuni cu ocazia Zilei Academiei Olimpice. Totodată, au fost concepute 
manifestări cu tematică olimpică în grădiniţele şi instituţiile şcolare, în perioada 
săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Pe blogul filialei şi pe pagina de Facebook au fost postate fotografii şi materiale 
video de la diferite manifestări organizate.

Caraş-Severin
La Cercul Olimpic „Onoare”, de la Şcoala Gimnazială nr. 7 din Reşiţa a fost organizat 

un concurs de desene cu tematică sportivă şi simpozionul naţional „Sportul în viaţa 
mea”, care s-a aflat la cea de-a VI-a ediţie fiind adresat elevilor şi cadrelor didactice din 
unităţile de învăţământ, precum şi din cluburile sportive din ţară. Activitatea didactică a 
fost ilustrată prin lecţiile de educaţie fizică, sportul de masă, care implică toţi elevii din 
şcoli, şi sportul de performanţă, practicat de un număr mult mai mic de persoane. În 
organizarea simpozionului s-au implicat: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului 
Didactic, Direcţia pentru Sport şi Tineret şi  Academia Olimpică Română filiala Caraş-
Severin. 

Acest amplu eveniment a cuprins şi alte manifestări, sub forma unor concursuri, 
demonstraţii sau activităţi educative, precum Festivalul de majorete, dans modern şi 
sportiv intitulat „Bulgări de soare” – ediţia a VI-a. Evenimentul a avut ca scop atragerea 
copiilor spre sport, muzică şi dans, dar şi evidenţierea şi promovarea acelor elevi care au 
obţinut performanţă în această direcţie. În competiţie au fost implicate eleve din ciclul 
primar, componente ale formaţiunilor organizate în şcolile din Reşiţa, omniprezente în 
manifestările sportive din Municipiu.

Călăraşi
În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, filiala a organizat, în perioada 

ianuarie-iunie, festivalul-concurs „Poezie şi Fair-Play”, unde dimensiunea lirică a fost 
completată cu cele referitoare la valoare, corectitudine, eleganţă şi onestitate.

Constanţa
Filiala a participat, prin directorul ei, la desfăşurarea a două proiecte educative 

judeţene, aprobate de I.Ş.J. Constanţa, intitulate „Spune NU comerţului cu moartea” şi 
„Micul gimnast, viitor olimpic”.

 În amfiteatrul de la F.E.F.S. Constanţa a fost iniţiată dezbaterea cu tema „100 de ani 
de la înfiinţarea Comitetului Olimpic Român”. La discuţii au participat studenţi din toţi 
cei trei ani de studiu. Ulterior, dezbaterea pe această temă a fost reluată şi la Liceul de 
Artă „Regina Maria” – unitate de practică pedagogică – unde elevii au primit informaţii 
din istoria olimpismului românesc şi le-au fost prezentate fotografii cu portrete ale unor 
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personalităţi olimpice.
Susţinerea fazei judeţene a concursurilor „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” 

şi „Un Condei numit Fair-Play”, organizată împreună cu I.Ş.J. Constanţa a selecţionat 
multe lucrări de un nivel ridicat, a căror valoare a fost apoi confirmată, prin distincţiile 
primite la faza naţională, jurizată la Bucureşti.

Cluj
Conferinţa de specialitate intitulată „Rolul asistenţei ştiinţifice în antrenamentul 

modern” a avut loc la Dej, reunind 80 de participanţi din mai multe judeţe. Programul 
a cuprins teme precum: „Comunicare eficientă”, „Rolul informaţiei în învăţarea, 
corectarea şi perfecţionarea motrică”, „Utilizarea simulatorului de condiţii în pregătirea 
atleţilor şi înotătorilor” şi „Utilitatea informaţiilor din testul MGM 15 şi Testul COR 4 
în orientarea antrenamentelor”. Evenimentul ştiinţific s-a bucurat şi de prezentarea 
expoziţiei itinerante de afiş intitulată „100 de ani de olimpism românesc”.

Dâmboviţa
Acţiunile de informare şi educaţie olimpică s-au desfăşurat în principal la nivelul 

proiectului „Sport în cartier” organizat de Primăria oraşului Târgovişte.
Menţionăm că din vizitele membrilor Comisiei în majoritatea bibliotecilor şcolare 

şi universitare, a rezultat existenţa unui număr important de lucrări de specialitate cu 
tematică din istoria  olimpică.

Dolj 
Întrucât, prin preocuparea susţinută a 

cadrelor didactice din judeţ, filiala obţine 
an de an multe premii la concursurile de 
creaţie artistică, s-a luat decizia ca la Gala 
laureaţilor concursului „Un Condei numit 
Fair-Play” din 5 decembrie prezenţa 
premianţilor şi a cadrelor didactice care    
i-au însoţit să fie făcută organizat. Prin 
această iniţiativă remarcabilă (furnizarea 
unui mijloc mai încăpător de transport), 
s-au simplificat detaliile tehnice ale 
deplasării şi – în plus – a contribuit la cunoaşterea mai bună, prin dialog, a laureaţilor, 
la coeziunea grupului şi la efectuarea unui binevenit schimb de experienţă.

Harghita
O iniţiativă valoroasă este aceea de a asigura întâlniri între tineri şi sportivii de elită 

din judeţ. Acţiunea „Carte despre sport şi olimpism” i-a avut ca invitaţi pe sportivii 
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Emil Imre (patinaj viteză), Carol Eduard Novak (ciclism) şi Edit Miklos (schi alpin), într-o 
formulă inedită de comunicare, intitulată „Bibliotecile Vii”, în care invitaţii devin „cărţi 
vii”.

Iaşi
Activitatea de educaţie olimpică de pe parcursul întregului an a fost dedicată integral 

aniversării a „100 de ani de olimpism românesc”. Sub acest generic au fost susţinute 
diverse prelegeri şi dezbateri, participanţilor fiindu-le aduse la cunoştinţă fapte şi date 
din trecutul glorios al sportivilor olimpici români.

Maramureş
Comisia a activat în şcoli şi licee, în vederea implementării sportivităţii, a spiritului 

de fair-play şi combaterii violenţei în sport. S-au asigurat materiale care să promoveze 
olimpismul pentru cei care s-au remarcat la aceste activităţi.

Mehedinţi
În lunile februarie, aprilie, septembrie şi decembrie s-au susţinut discuţii cu membrii 

Cercurilor Olimpice din judeţ, având ca teme valorile olimpice şi voluntariatul. 
S-a mediatizat activitatea filialei pe plan judeţean, relaţiile cu mass-media fiind 

foarte bune, promovându-se olimpismul, pentru ridicarea gradului de cultură olimpică.
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S-a participat la şedinţele organizate de către Comisia Judeţeană de acţiune 
împotriva violenţei în sport, precum şi de către Centrul de prevenire, evaluare şi 
consiliere antidrog.

Mureş
Responsabilul comisiei, prof. Pătru Sorin - care este şi inspector de specialitate 

pe probleme de educaţie fizică şi sport în cadrul I.Ş.J. Mureş - a asigurat cadrul 
relaţional între inspectorat şi filială, pentru avizarea şi implementarea cadrului legal 
de organizare şi desfăşurare a activităţilor de educaţie şi cultură olimpică în cadrul 
unităţilor de învăţământ din judeţ.

În colaborare cu I.Ş.J. Mureş, au fost colectate şi jurizate lucrările la concursul de  
pictură „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor”, la care au fost prezentate 30 de 
lucrări (10 dintre acestea fiind promovate la faza naţională) şi la cel de literatură şi 
jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play” – unde elevii din judeţ au primit, la faza 
pe ţară, un număr de 3 distincţii. 

Neamţ
Acţiunile de informare şi educaţie olimpică s-au desfăşurat, în principal, la nivelul 

Cercurilor Olimpice de la Palatul Copiilor, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Liceul 
de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamţ şi Liceul cu Program Sportiv din Roman.

Menţionăm că, din testările realizate în majoritatea bibliotecilor şcolare (Colegiul 
Naţional „Roman Vodă”, Liceele cu Program Sportiv, Colegiul „Gheorghe Cartianu” şi 
altele) rezultă existenţa unui număr important de lucrări de specialitate cu tematică 
olimpică.

Prahova
La Cercurile pedagogice ale profesorilor de educaţie fizică, s-au prezentat materiale 

cu caracter educativ-sportiv, pentru promovarea spiritului olimpic şi a non-violenţei, a 
respectului pentru partenerii de întrecere.

Satu Mare 
În ziua de 23 mai s-a organizat concursul de cultură olimpică şi sportivă „Ştafeta 

Olimpică” pentru clasele V-VII, la Şcoala „Lucian Blaga” din Satu Mare.
Pe 29 mai a fost iniţiată o masă rotundă cu tema „100 de ani de olimpism în 

România”, la care au participat Cercurile Olimpice de la Liceul cu Program Sportiv Satu 
Mare. A doua zi, a avut loc concursul de cultură olimpică „Cine ştie olimpism, câştigă!”, 
reunind la Satu Mare 70 de elevi de liceu.

De „Ziua micilor olimpici” (30 mai), la Satu Mare, Carei, Tăşnad, Negreşti Oaş au 
avut loc concursuri de modelaj în plastilină, pe teme olimpice şi întreceri sportive 
(trotinete, role, biciclete)  pentru clasele I–IV, acţiune organizată în centrele Satu Mare, 
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Carei, Tăşnad, Negreşti Oaş.
Pe parcursul semestrului II, la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare a fost 

implementat, la nivelul unităţilor şcolare şi a Cercurilor Olimpice, Proiectul educaţional 
„Educaţie şcolară prin baschet”.

Sălaj
La nivelul Cercurilor Olimpice din judeţ s-au organizat concursuri „Cine ştie olimpism, 

câştigă!” întreceri la diferite ramuri sportive, unde s-a cultivat spiritul de fair-play, 
toleranţa şi cooperarea în rândul participanţilor. 

Au fost publicate materiale cu tematică olimpică în presa locală. Postul de 
televiziune din Municipiul Zalău a prezentat un material de la manifestările organizate 
în „Săptămâna Olimpică“.

S-au mobilizat elevii pentru concursurile de creaţie literară şi pictură. La ambele, 
reprezentanţii judeţului au obţinut rezultate remarcabile.

Manifestările din cadrul „Săptămânii Olimpice” s-au desfăşurat în perioada 26–
31 mai. În ziua de 26 mai s-a organizat „Ziua Olimpică” la Liceul Pedagogic Zalău. 
Au participat invitaţi de la toate Cercurile Olimpice din Municipiu. În deschidere, a 
fost prezentat un material despre cei 100 de ani de olimpism românesc, precum şi 
despre cei 23 de ani de la înfiinţarea A.O.R.. A fost subliniat faptul că Cercul Olimpic 
de la Liceul Pedagogic Zalău a fost primul înfiinţat din judeţ. La Cercul pedagogic din 
luna octombrie, au fost prezentaţi profesorii de la şcolile care au avut premianţi la 
concursul „Un Condei numit Fair-Play”. Aceştia au prezentat aspecte ale experienţei lor 
în pregătirea şi participarea la acest concurs. De asemenea, s-au organizat concursuri 
„Cine ştie olimpism, câştigă” cu tema „100 de ani de olimpism în România”.

Suceava
Principalele direcţii de acţiune au fost: participarea la Conferinţa Ştiinţifică 

Naţională de la Bacău şi ocuparea locului I cu articolul ştiinţific al studentei Andreea 
Lazăr. Participarea la saloane de inventică, cu lucrări ale studenţilor şi obţinerea a 
două medalii de aur la Iaşi şi Cluj.

Totodată, au avut loc lunar întruniri pe problematică sportivă, în cadrul Cercului 
Ştiinţific Studenţesc „Evrika” din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Teleorman
Comisia a urmărit depistarea şi încurajarea elevilor care au abilităţi şi înclinaţii 

în domeniul artistic-literar. La concursul  „Un Condei numit Fair-Play” au fost jurizate 
cele mai bune lucrări. Există o colaborare bună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, prin 
inspectorii de specialitate Alexandra Mocanu şi Florin Oriţă.
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Timiş
Au fost organizate fazele judeţene 

ale concursurilor cu specific olimpic 
„Un Condei numit Fair-Play” şi „Jocurile 
Olimpice în imaginaţia copiilor”.

Promovarea concursurilor şi juri-
zarea acestora s-a făcut în urma 
colaborării foarte bune cu inspectorii 
de specialitate din cadrul I.Ş.J. Timiş. 
Premierea câştigătorilor s-a făcut cu finanţare de la Consiliul Judeţean Timiş. Au fost 
acordate 58 de premii şi menţiuni la toate categoriile de vârstă şi toate secţiunile. 
De altfel, lucrările promovate la faza naţională au întrunit, şi acolo, multe aprecieri 
favorabile, fiind distinse cu premii şi menţiuni onorante.

 A avut loc un seminar cu tema: „Voluntariatul Sportiv”, în cadrul proiectului 
educaţional „Departe de părinţi... aproape de şcoală”. În cadrul acestuia, elevilor 
sportivi din internatul Liceului cu Program Sportiv „Banatul” li s-a prezentat importanţa 
pentru comunitate a acţiunilor de voluntariat şi beneficiile personale pe care le pot avea 
în urma derulării unor asemenea activităţi. La seminar au fost prezenţi Maria Olaru - 
Director A.O.R. filiala Timiş, Marius Cociu – Director L.P.S. Banatul, Vasile Gavrilescu 
– Inspector Principal de Poliţie din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Timiş şi Daniela Ciugudean – responsabil de proiect.

În luna octombrie, la Timişoara, filiala a organizat lansarea volumului „Învinge-te pe 
tine însuţi!”, coordonat de prof. univ. dr. Doina Moţ - sportiv olimpionic (volei, Jocurile 
Olimpice de la Tokyo din 1964), fondator al filialei şi, în prezent, director onorific al 
acesteia. Cartea este o provocare făcută scriitorilor din Timişoara şi zona Banatului de 
a scrie despre olimpism în lumea actuală. Au participat 65 de invitaţi – scriitori şi critici 
literari, sportivi, personalităţi din lumea universitară, oameni de presă.

Vaslui
În luna iunie s-a desfăşurat în Municipiul Vaslui Festivalul Internaţional ,,Prietenia”, 

cea mai mare sărbătoare de dans pentru copii, cu peste 1.200 participanţi.

Comisia III – Cercetarea şi documentarea fenomenului olimpic, 
organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice

Alba
Sub auspiciile filialei a fost lansat volumul „Sfinţii părinţi ai creştinismului despre 

exerciţiul fizic, întrecere şi spectacol” – culegere de studii şi texte documentare cu un 
specific interdisciplinar.
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Arad
Comisia şi-a adus contribuţia la demersurile de cercetare şi documentare a 

fenomenului olimpic, prin activitatea profesorului Marius Cirin, de la Colegiul Naţional 
„Moise Nicoară” care publică articole din activitatea prezentă şi trecută pe care o 
desfăşoară cadrele didactice din judeţul Arad şi colaboratorii din alte judeţe.

Bistriţa-Năsăud
A fost elaborat programul de activităţi în vederea promovării olimpismului în unităţile 

de învăţământ şi s-a monitorizat modul în care, la nivelul şcolilor, s-au organizat activităţi 
cu tematică olimpică.

Braşov
În luna aprilie, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Transilvania, 

secţiunea dedicată olimpismului s-a bucurat de înscrierea şi prezentarea unui număr 
de 4 lucrări de specialitate.

Bucureşti
Punctul de documentare şi informare al filialei Sector 1 a fost amenajat la Cercul 

Olimpic din Şcoala Gimnazială nr. 162.
Sub genericul „Săptămâna Olimpică”, reprezentanţi ai filialei – elevi şi profesori – au 

participat, în cadrul Cercurilor metodice de educaţie fizică organizate la nivel de sector, 
cu lucrări (referate şi comunicări ştiintifice) specifice olimpismului: Istoricul Jocurilor 
Olimpice, Principiile fundamentale ale olimpismului, Charta Olimpică şi Mişcarea 
Olimpică.

Cercetarea şi documentarea fenomenului olimpic s-a realizat prin întâlnirea tematică 
- „Fenomenul olimpic. Olimpismul Modern. Conceptul despre Mişcarea Olimpică” 
desfăşurată în cadrul Cercului Olimpic de la Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”. Cu 
această ocazie s-au distribuit materiale de documentare olimpică: afişe, pliante, drapel 
olimpic, CD cu istoricul Jocurilor Olimpice.

În perioada 30 mai–1 iunie, Cercul Olimpic de la Şcoala Gimnazială nr. 162 a 
organizat la Fundata, judeţul Braşov, simpozionul intitulat „Cultura fizică, domeniu al 
culturii universale”, cu o secţiune special destinată olimpismului. Au fost prezentate 
60 de lucrări de specialitate şi a fost editată o broşură care a cuprins toate lucrările 
prezentate. Dintre acestea, amintim: „Eficienţă, eficacitate şi calitate în lecţia de 
educaţie fizică”; „Rolul parcursurilor aplicative în lecţia de educaţie fizică”; „Influenţa 
elevilor sportivi în lecţia de educaţie fizică”; „Formarea obişnuinţei de practicare 
independentă a exerciţiilor fizice”; „Alimentaţia naturală în efortul fizic”. Sub genericul 
secţiunii intitulate „Olimpismul, o doctrină a fraternităţii dintre trup şi suflet”, au fost 
prezentate următoarele referate: „Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi 
pace”; „Olimpismul şi Mişcarea olimpică”;  „Spiritul Jocurilor Olimpice în Grecia Antică”; 
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„Olimpismul - început şi evoluţie de-a lungul timpului”; „Olimpici în sport”; „Jocurile 
Olimpice, punte peste veacuri”; „Olimpismul - doctrină a împlinirii”.

La Sectorul 2 a avut loc conferinţa cu tema: „Rolul şi necesitatea profesorului de 
educaţie fizică în formarea sportivului de mâine” la care au participat profesori de 
educaţie fizică şi sport din 25 de şcoli gimnaziale şi 22 de licee. Pe 21 martie s-a 
desfăşurat faza pe sector a concursului „Cine ştie olimpism, câştigă!”, luând parte 16 
şcoli gimnaziale şi 12 licee.

La Sectorul 3, membrii comisiei s-au implicat în distribuirea materialelor necesare 
documentării în vederea participării la manifestările organizate în cadrul filialei. Elevii 
au putut consulta Charta Olimpică şi istoricul Jocurilor Olimpice.

Din activitatea susţinută de filiala Sector 4 ies în evidenţă distribuirea „Buletinului 
Informativ Spirit Olimpic” şi a „Ghidului Olimpic” - repere necesare documentării în 
vederea participării la concursuri. 

Cercetarea şi documentarea fenomenului olimpic s-a realizat, la Sectorul 5, atât 
prin întâlniri tematice sau mese rotunde la nivel de Cerc Olimpic, cât şi la nivel de 
filială. S-au prezentat referate specifice olimpismului şi a fost organizat concursul de 
cultură generală  „Cine ştie olimpism, câştigă!”.

În luna mai s-a desfăşurat proiectul „Minte sănătoasă în corp sănătos”, în cadrul 
Şcolii Gimnaziale nr. 103, activitate care cuprinde întreceri la ramurile de sport 
tradiţionale pentru fiecare unitate de învăţământ. În luna iunie, în cadrul „Săptămânii 
Olimpice” (1-6 iunie), la Şcoala Gimnazială nr. 2 s-a derulat proiectul educaţional 
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„Citius, Altius, Fortius”.
De asemenea, elevii şi profesorii de 

educaţie fizică şi sport din Sectorul 5 au 
participat la dezbaterea cu tema „Lupta 
împotriva violenţei în competiţiile sportive” 
organizată de filiala Sector 5.

Buzău
„Ghidul Olimpic”, CD-ul „Vrei să devii şi 

tu campion?” şi cartea „Inimi la Beijing” 
au fost înmânate profesorilor coordonatori 

de la Cercurile Olimpice şi au fost depuse la Muzeul educaţiei fizice, sportului şi 
olimpismului buzoian, împreună cu Buletinele informative pe anul 2013.

CD-ul „Vrei să devii şi tu campion?” a fost instalat în calculatoarele din cadrul 
punctului de informare şi documentare al Muzeului.

Călăraşi
Au fost transmise, în şcoli şi licee, materiale cu tematică olimpică (Buletine 

informative, anuare, monografii).

Constanţa
Invitată la Forumul Ştiintific Naţional (organizat de către Societatea Ştiinţei, 

Excelenţei Umane şi Sportului Universitar), filiala a fost reprezentată de către directorul 
său, care a prezentat comunicarea „Olimpismul modern – aspecte socio-culturale”.

Cluj
O recenzie a volumului „Ghid Olimpic” a fost publicată în revista „Palestrica mileniului 

III (cotată BDI), semnată de prof. univ dr. Alexandru Mureşan. 

Covasna
S-au organizat mese rotunde, pe teme de istorie a olimpismului, la nivelul Cercurilor 

Olimpice din judeţ. 

Dâmboviţa
În colaborare cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Societatea Română pentru 

Educaţie Fizică şi Sport, Federaţia Română de Handbal şi Institutul Naţional de 
Cercetare pentru Sport, a fost organizată în ziua de 25 aprilie, la Centrul de Conferinţe 
al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, sesiunea cu tema „Viziunea cognitivistă în 
interpretarea şi perfecţionarea conduitelor motorii de performanţă”. 
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Harghita
S-a început operaţiunea de luare în evidenţă a foştilor şi actualilor sportivi, antrenori 

care au avut contact direct cu Mişcarea Olimpică, respectiv a celor care au fost implicaţi 
în sesiuni de comunicări despre olimpism, organizate de diferite instituţii şi, în special, 
de Academiile Olimpice Naţionale.

Iaşi
S-au efectuat proceduri specifice de informare şi distribuire a „Ghidului Olimpic”. 
Sub aspect conceptual, au fost susţinute şi îndrumate eforturile pentru realizarea a 

trei lucrări de licenţă şi a două lucrări de disertaţie cu tematică olimpică, până la faza 
de prezentare a acestora în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice.

Maramureş
Membrii comisiei şi-au făcut simţită prezenţa la întocmirea lucrărilor de licenţă şi 

a celor de atestat, care au avut ca temă olimpismul. De asemenea, au fost trimise 
materiale la Muzeul Sportului din Baia Mare, pentru actualizarea documentaţiei 
existente.

Mehedinţi
S-au organizat două sesiuni ştiinţifice: una cu tematică olimpică, cealaltă privind 

istoria Mişcării Olimpice şi sportive pe plan local precum şi Jocurile Olimpice moderne, 
respectiv problematica şi simbolurile olimpice.  

La nivelul Municipiului Drobeta Tr. Severin au fost organizate simpozioanele: „Sport 
şi sănătate”, „Mişcare pentru sănătate şi mişcare recreativă”, unde au participat 
profesori, elevi şi sportivi.

S-au organizat întâlniri cu sportivi ai C.S.Ş. „Traian Lalescu” din Orşova, medaliaţi 
la Campionatele Europene şi Mondiale de Kaiac-Canoe, selectaţi la lotul naţional în 
vederea participării la competiţiile internaţionale.

Mureş
Cu prilejul zilei Liceului „Unirea”, sesiunea anuală de referate a elevilor a avut 

ca tematică fenomenul „Jocurile Olimpice”. De altfel, Cercul Olimpic al liceului se 
evidenţiază anual prin activităţile desfăşurate, precum şi prin participarea sistematică 
la cele două concursuri de creaţie plastică şi literară.

Neamţ
În judeţ s-au organizat sesiuni şi mese rotunde pe teme adecvate, la nivelul Cercurilor 

Olimpice. Participarea a fost foarte bună.
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Prahova
În luna mai, la C.S.Ş. Ploieşti a avut loc o sesiune de comunicări ştiinţifice, urmate 

de dezbateri aplicate, asupra exceselor medicamentoase şi a utilizării drogurilor.

Satu Mare
În rândul elevilor din licee şi grupuri şcolare au fost desfăşurate acţiuni de informare, 

în colaborare cu Cabinetul de Medicină Sportivă, D.J.S.T. şi Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog din Satu Mare. 

Sălaj
Cu ocazia „Săptămânii Olimpice“ au fost organizate în majoritatea Cercurilor 

Olimpice din judeţ sesiuni de referate cu tematică adecvată. La această sesiune au 
fost invitaţi membrii Clubului Olimpic „Jibou” precum şi membrii ai Cercurilor Olimpice 
din judeţ. A fost marcată astfel împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român.

Cercurile Olimpice din Municipiul Zalău au participat, în calitate de invitate la 
„Ziua Olimpică” desfăşurată la Liceul Pedagogic Zalău, fiind angrenate în acţiunile cu 
tematică olimpică şi contribuind astfel la promovarea olimpismului.

Suceava
Membrii comisiei au fost implicaţi în coordonarea unui număr de 3 lucrări de licenţă 

şi a 8 de disertaţie pe problematica culturii sportive.
A fost organizată o Masă rotundă  pentru prezentarea unui concept de nou joc 

sportiv, intitulat „Touchball”. Respectivul concept a fost prezentat şi în cadrul 
Conferinţei ştiinţifice internaţionale de la Chişinău - Republica Moldova, desfăşurată 
în luna octombrie. 
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Teleorman
Filiala a fost prezentă cu o lucrare de specialitate la sesiunea de comunicări 

ştiinţifice pe teme sportive de la Alba Iulia.

Timiş
În luna mai, filiala, în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara, a organizat ediţia a VIII-a a Sesiunii de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti având ca temă „Actualităţi şi perspective în educaţie fizică, sport 
de performanţă şi kinetoterapie”. În cadrul sesiunii au fost prezentate 23 de lucrări, 
cu tematică de specialitate, majoritatea participanţilor fiind studenţi ai Facultăţii de 
Educaţie Fizică şi Sport, anul III. Tematica abordată a fost una de actualitate, acoperind 
cele mai noi cercetări şi direcţii de cercetare din domeniile de interes. Spre deosebire 
de precedentele ediţii, aceasta a fost una mai cuprinzătoare şi cu o participare mai 
numeroasă. Manifestarea a beneficiat şi de prezenţa unui număr mare de studenţi şi 
cadre didactice titulare ale acestei facultăţi (în jur de 40 participanţi).

În cadrul „Lunii Olimpice” s-a desfăşurat şi sesiunea de comunicări “100 de ani 
de olimpism în România”, la care au participat elevi de la Liceul cu Program Sportiv 
„Banatul” şi de la Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara, abordând teme din 
domeniile: Jocurile Olimpice, personalităţi sportive, fair-play şi toleranţă. 

De asemenea, în acelaşi cadru a avut loc şi seminarul „Prevenirea consumului 
de substanţe interzise de lege şi de prevenire a delincvenţei juvenile”. Prezentarea 
materialelor specifice şi discuţiile au fost susţinute de reprezentanţi din cadrul Agenţiei 
Naţionale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi Gruparea 
Mobilă de Jandarmi Timişoara, în faţa unui număr de 75 elevi de la L.P.S. „Banatul”. 
A fost subliniată importanţa practicării sportului şi a activităţilor de voluntariat ca 
mijloace de prevenire a consumului de substanţe interzise de lege si de prevenire a 
delicvenţei juvenile.

Vaslui
Au fost organizate la nivelul Municipiului Vaslui, în colaborare cu Asociaţia Judeţeană 

„Sportul pentru Toţi”, simpozioanele: „Sport şi sănătate”, ,,Mişcare pentru sănătate” - 
unde au participat educatori, învăţători, profesori, elevi şi sportivi.

S-au stimulat şi încurajat manifestările cultural artistice, mai ales în mediul rural, 
prin numeroase competiţii organizate cu ocazia ,,Zilelor Satului”.

Prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui s-a pus permanent la dispoziţia 
celor interesaţi cabinetul metodic existent.
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Comisia IV – Formarea şi perfecţionarea specialiştilor 
în domeniul Mişcării Olimpice

Alba
Consfătuirea cu directorii Cercurilor Olimpice din judeţ şi cu reprezentanţii 

voluntarilor a fost axată pe trei direcţii: olimpismul şi spiritul de fair-play; măsuri 
de prevenire şi combatere a dopajului; Jocurile Paralimpice pe plan local - măsuri 
organizatorice privind atragerea unui număr cât mai mare de copii cu dizabilităţi în 
practicarea sportului. 

Arad
Comisia a avut o activitate deosebită, prin transmiterea de regulamente cercurilor 

şi şcolilor participante la competiţiile organizate. 

Bistriţa-Năsăud
La nivel judeţean, comisia a iniţiat şi organizat întâlniri cu profesorii de educaţie 

fizică şi persoanele implicate în activitatea filialei, în vederea formării şi dezvoltării 
spiritului olimpic.

Braşov
A fost promovată acţiunea „Pentatlon Olimpic Şcolar pentru Mileniul III” în programul 

de activităţi al Comitetului Olimpic din Republica Moldova.

Bucureşti
La nivelul filialei Sector 1 s-au organizat şi desfăşurat periodic acţiuni de instruire 

a membrilor Cercurilor Olimpice, cu privire la promovarea valorilor olimpismului prin 
activităţi sportive şi cultural-artistice. De asemenea, la sediul A.O.R. Bucureşti s-au 
organizat activităţi de perfecţionare, la care au participat directorii, secretarii şi membrii 
filialelor de sector.

Filiala Sector 3 a oferit voluntarilor săi - 
profesorii de educaţie fizică şi membrilor 
Cercurilor Olimpice - oportunitatea 
de a participa la un interesant şi 
fructuos schimb de experienţă privind 
eficientizarea acţiunilor organizate la 
nivelul sectorului.

Pentru comisia de specialitate a 
filialei Sector 4, un obiectiv prioritar l-a 
constituit continuarea schimbului de 
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experienţă la nivelul A.O.R., ocazie cu care voluntarii au evidenţiat rolul educativ al 
activităţilor desfăşurate în unităţile şcolare.  

La nivelul filialei A.O.R. Sector 5 s-au organizat şi desfăşurat acţiuni de intruire a 
membrilor Cercurilor Olimpice privind promovarea valorilor olimpismului prin activităţi 
sportive.

Buzău
Inspectorul de specialitate din cadrul I.Ş.J. Buzău – dl. prof. Ciprian Borcilă – fiind şi 

membru în Consiliul de conducere al filialei a informat şi mediatizat cu ocazia diferitelor 
întâlniri cu profesorii de educaţie fizică şi sport din judeţ, vorbind despre necesitatea 
înfiinţării de Cercuri Olimpice în cadrul instituţiilor şcolare.

A crescut numărul de voluntari ai filialei, aceştia beneficiind, pe baza contractelor 
încheiate şi după o analiză a activităţii desfăşurate, de Certificate de voluntar conform 
legislaţiei româneşti.

Călăraşi
În cadrul Cercurilor Olimpice, reprezentanţii comisiei au instruit responsabilii în 

privinţa îmbunătăţirii activităţii de voluntariat, atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, 
pentru o mai bună organizare a acţiunilor cu tematică sportivă. La cursurile teoretice 
de la clasele cu program sportiv ale Grupului Şcolar de Transporturi Auto Călăraşi, au 
fost organizate lecţii de documentare olimpică.

Cluj
La Conferinţa Naţională „Controlul Ştiinţific al antrenamentului modern”, organizată 

în parteneriat A.O.R.- I.Ş.J.- L.A.P.I. Dej au participat cadre didactice şi antrenori din 
judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj, studenţi de la F.E.F.S. Cluj (secţiile 
kinetoterapie, educaţie fizică, sport şi performanţă motrică), profesori de la şcolile din 
Dej. La deschiderea evenimentului au participat autorităţile administrative ale oraşului 
şi reprezentanţi ai presei locale (Someş TV). 

Covasna
La comisiile metodice, responsabilii acestora au primit sugestii de a prezenta şi 

dezbate teme legate de Jocurile Olimpice şi de importanţa voluntariatului în toate 
activităţile legate de dezvoltarea spiritului olimpic.

Dâmboviţa
S-a acordat atenţie acţiunilor de formare şi informare pe teme olimpice la liceele cu 

program sportiv din judeţul Dâmboviţa - Târgovişte, Găieşti, Moreni şi Nucet.
În cadrul comisiilor metodice, responsabilii acestora au primit sugestii de a prezenta 

şi dezbate teme legate de Jocurile Olimpice şi de importanţa voluntariatului în toate 
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activităţile direcţionate către dezvoltarea spiritului olimpic.

Harghita
A continuat formarea grupurilor de voluntari, includerea lor în diferite proiecte, 

evidenţierea lor pentru o mai bună informare în cazul noilor proiecte, respectiv 
dezvoltarea unei modalităţi de „răsplată” non-financiară, care poate să fie un plus în 
viaţa lor cotidiană.

Iaşi
În colaborare cu Federaţia 

Română „Sportul pentru Toţi”, filiala 
s-a implicat în Cursul naţional de 
instructori aerobic-fitness desfăşurat 
în perioada 16-22 iunie. De asemenea, 
sub genericul acţiunii „SANOFIL”, 
au continuat cursurile teoretice de 
informare olimpică şi de sănătate 
pentru voluntari, organizate pentru 
toate categoriile de vârstă.

Maramureş
S-au organizat acţiuni de instruire a voluntarilor, cu studenţi şi elevi cuprinşi în 

Cercurile Olimpice. Există preocupare pentru constituirea de noi Cercuri Olimpice în 
judeţ.

Mehedinţi
Pe 12 martie a fost organizată reuniunea anuală cu directorii şi conducerea 

Cercurilor Olimpice din judeţ, în vederea prezentării proiectului de activităţi al filialei. 
S-a căutat permanent atragerea profesorilor şi a voluntarilor care să se implice în 
acţiuni de promovare a olimpismului şi de educaţie olimpică.

În data de 12 octombrie s-a organizat o întâlnire cu directorii şi conducerea Cercurilor 
Olimpice din judeţ, în vederea prezentării proiectului de activităţi al filialei pentru anul 
2015.

Mureş
Profesorul Kemendi Karoly este coordonatorul comisiei. Faptul că, în Cercul Olimpic 

al Liceului Vocaţional „Mihai Eminescu” - unde domnul prof. activează - toţi elevii liceului 
sunt foarte implicaţi în activităţile de educaţie olimpică, înseamnă că aceştia îşi vor 
însuşi un bagaj semnificativ de cunoştinţe care vor fi aplicate în activităţile didactice 
pe care le vor profesa. O altă direcţie de formare şi perfecţionare a specialiştilor în 
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domeniul olimpic o reprezintă tematica olimpică pe care o urmăreşte profesorul în 
practica pedagogică pe care o coordonează în unităţile de învăţământ. De la intrarea în 
liceu se pot observa afişate imagini din domeniul olimpismului, ceea ce atrage atenţia 
tuturor vizitatorilor asupra preocupărilor cadrelor didactice şi elevilor din Cercul Olimpic 
„Mihai Eminescu”, importanţei actului de educaţie şi cultură olimpică pe care viitorii 
dascăli şi le însuşesc, precum şi pentru formarea de noi specialişti.

Neamţ
Menţionăm că s-a dat atenţie deosebită acţiunilor de formare şi informare, pe teme 

olimpice, la cele două Licee cu Program Sportiv din Piatra Neamţ şi Roman.
 La comisiile metodice, responsabilii acestora au primit sugestii de a prezenta şi 

dezbate teme legate de Jocurile Olimpice şi de importanţa voluntariatului în toate 
activităţile legate de dezvoltarea spiritului olimpic.

Satu Mare
La Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, a avut loc pe 21 februarie „Întâlnirea anuală 

a responsabililor Cercurilor Olimpice”, având ca participanţi sportivi şi elevi angrenaţi 
în activitatea acestor structuri.

Sălaj
În „Săptămâna Olimpică“, au avut loc schimburi de experienţă între membrii 

Cercurilor Olimpice din şcoli. Toate aceste manifestări au stat sub semnul „100 de ani 
de olimpism în România”.

La Cercul Pedagogic al profesorilor de educaţie fizică s-a dezbătut tema „Educaţia 
olimpică şi lecţia de educaţie fizică”. De asemenea, profesorii care au avut elevi 
premianţi la concursul „Un Condei numit Fair-Play” şi-au prezentat experienţa.
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 Timiş
A avut loc o legătură permanentă între filială şi I.Ş.J. Timiş. La cercurile pedagogice 

ale profesorilor de educaţie fizică, au fost prezentate şi promovate acţiunile filialei şi 
regulamentele concursurilor. Comisia militează activ şi se străduieşte să sporească 
numărul Cercurilor Olimpice din judeţ.

În data de 27 septembrie, la Universitatea de Vest din Timişoara, a avut loc 
Consfătuirea profesorilor de educaţie fizică, zona Timişoara, cu participarea a 75 de 
cadre didactice.

La eveniment a participat Doru Costică, director, din partea Academiei Olimpice 
Române – filiala Timiş care a prezentat activitatea filialei şi a adus în discuţie faptul 
că profesorii de educaţie fizică şi sport au un rol special în educaţia elevilor şi anume 
acela de modelatori şi formatori de caractere. De asemenea, profesorul de educaţie 
fizică şi sport ar trebui să fie el însuşi un model pentru elevi şi să îi ajute pe aceştia să 
îşi găsească şi alte modele pe care să le urmeze, deoarece media promovează foarte 
multe nonvalori şi elevilor le e greu sau nu ştiu să îşi găsească modele demne de 
urmat. 

Vaslui
Filiala a căutat permanent să atragă specialişti, profesori, voluntari care să se 

implice în acţiuni de promovare a olimpismului şi de educaţie olimpică, factori care 
duc la o maturitate umană şi la îmbunătăţirea activităţii pe care o desfăşoară.
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Luna Olimpică 

Ansamblul de manifestări concepute să aibă loc în cadrul Lunii Olimpice 2014 
s-a plasat sub semnul evenimentului major al acestui an: împlinirea a 100 de ani de 
olimpism românesc (data de 27 martie 2014 marchează înfiinţarea, la Bucureşti, a 
Comitetului Olimpic Român). Pregătind acţiunile din teritoriu, Academia Olimpică 
Română a completat proiectul ambiţios şi absolut original de a avea filiale care să o 
reprezinte în fiecare unitate administrativă a ţării, înfiinţând filiale în cele două judeţe 
care nu beneficiaseră, până acum, de asemenea structuri funcţionale: Ilfov şi Gorj. 

Abordarea realistă a ansamblului de manifestări menite a marca, timp de o lună 
(23 mai-23 iunie), importanţa „Zilei Olimpice” a avut în vedere prestigiul Mişcării 
Olimpice, experienţa dobândită de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.) în 
dezvoltarea unor asemenea acţiuni, cât şi de condiţiile specifice (economice şi sociale) 
ale momentului actual. Centenarul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român a potenţat 
nivelul atragerii sponsorilor, o serie de parteneri locali – la nivel de judeţe, oraşe şi 
comune – arătându-şi disponibilitatea de a se asocia acţiunilor mai importante, cu 
precădere crosurilor „Ziua Olimpică”. La aceste eforturi s-au adăugat generozitatea 
Solidarităţii Olimpice şi spiritul judicios al C.O.S.R., cu rezultate benefice în susţinerea 
acţiunilor. 
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În  toate judeţele, „Ziua Olimpică” 
a fost aniversată în diverse forme. 
Articole apărute în presa locală, mai 
ales în marile oraşe, au menţionat 
evenimentul şi istoria Mişcării 
Olimpice,  precum şi dimensiunea 
aniversară a Secolului de olimpism 
românesc, îmbinând dimensiunea 
strict informativă, cu unele 
comentarii specifice asupra valorilor 
care coagulează spiritul olimpic (la 
Iaşi, Ploieşti, Timişoara, Craiova etc). 

De asemenea, au avut loc demonstraţii şi întreceri de role, skateboard şi streetball, 
concursuri cultural-artistice, etc. În majoritatea judeţelor, „Luna Olimpică” a coincis cu 
încheierea (jurizare şi clasament) celor două concursuri tradiţionale destinate copiilor 
şi tineretului: „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” şi „Un Condei numit Fair-Play”, 
lucrările cele mai valoroase de artă plastică fiind reunite în expoziţii reprezentative            
(Şirnea, Iaşi, Craiova, Buzău, etc). La Baia Mare a fost realizată o expoziţie de desene 
pe asfalt, sub titlul generic „Olimpiada pentru toţi”. 

Unul dintre punctele interesante, sub aspectul noutăţii, este cel referitor la căutarea 
şi găsirea unor soluţii alternative inedite privind locaţia în care se desfăşoară crosurile. 
Dacă în oraşe mari precum Bucureşti, Timişoara, Cluj, Craiova s-a optat pentru parcuri 
sau stadioane (departe de asfaltul, aglomeraţia şi noxele citadine), filiale precum Alba, 
Arad, Bistriţa Năsăud, Buzău sau Mureş au ales să dezvolte manifestarea în mijlocul 
naturii, pe teren accidentat, în localităţi mai mici sau chiar în vecinătatea acestora: 
Cricău, Pâncota, Sângeorz-Băi, Valea Bălănesei, Deda sau Lunca-Bradului.

La Şirnea, în judeţul Braşov, chiar în ziua de 23 iunie, s-a desfăşurat cea de-a XXXII-a 
ediţie a manifestării „Ştafeta culorilor olimpice”, eveniment tradiţional, celebrând „Ziua 
Olimpică” printr-un ceremonial adecvat şi întreceri sportive şi cultural-artistice potrivite 
vârstei fragede a participanţilor, elevi din ciclul primar şi gimnazial. Concomitent, a 
avut loc finala competiţiei „Pentatlon Olimpic Şcolar pentru Mileniul III”, reunind elevi 
din mai multe judeţe, precum şi „Velomaratonul olimpic” – cursă de ciclism pe şosea, 
cu caracter noncompetitiv, pe distanţa a 42 km, în condiţii deosebit de dificile (traseu 
montan, parţial pe teren accidentat) la care au participat peste 40 de concurenţi, 
bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 60 ani. Programul artistic de cântece şi 
dansuri tradiţionale pentru zona etno-culturală a fost completat de dansurile populare 
greceşti, prezentate – într-o revărsare de ritm şi culoare, de către ansamblul „Efthimos”, 
al comunităţii greceşti din Braşov. Printre invitaţii de onoare s-a aflat şi campioana 
olimpică Laura Cârlescu Badea. Acţiunea a fost prezentată pe larg de către postul TV 
Antena 1, Braşov.
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Concursul tradiţional „Pentatlon Olimpic Şcolar pentru Mileniul III” (destinat elevilor 
de gimnaziu) a mai înregistrat întreceri, la nivel judeţean, la Alba Iulia, Satu Mare şi Sf. 
Gheorghe - Covasna.

Sesiuni de comunicări ştiinţifice au avut loc la: Alba Iulia („Trecut şi prezent în istoria 
şi contemporaneitatea Jocurilor Olimpice şi a exerciţiului fizic”, cu următoarele secţiuni 
tematice: Monografii sportive locale şi judeţene, Personalităţi sportive albaiuliene 
la Jocurile Olimpice, Metafora sportivă în operele apologeţilor creştini din sec. X-XV) 
reunind 28 de lucrări înscrise,  dintre care 18 au fost prezentate în plen. Manifestarea, 
în format expunere/comentarii, a fost deschisă directorilor de filiale judeţene A.O.R., 
cercetătorilor din domeniul istoriei sporturilor, oamenilor de presă şi elevilor mari din 
ciclul liceal, lucrările prezentate cu acest prilej fiind ulterior publicate într-un număr 
special al revistei de educaţie olimpică „Aspiraţii”.

La Suceava s-a desfăşurat o conferinţă ştiinţifică internaţională, sub genericul 
„Tendinţe şi perspective europene în cultura fizică şi în sport”, cu peste 100 de 
participanţi din România, Republica Moldova, Slovacia şi Polonia.

Filiala A.O.R. Dâmboviţa a asigurat la Târgovişte organizarea unei sesiuni ştiinţifice 
cu titlul „Viziunea cognitivă în interpetarea şi perfecţionarea conduitelor motorii în 
performanţă”, care a antrenat participarea unor cadre didactice şi studenţi din mediul 
universitar.

De asemenea, la Fundata-Braşov a avut loc cea de-a VII-a ediţie a simpozionului 
„Cultura fizică – domeniu de referinţă a culturii universale” având ca pilon principal 
secţiunea „Pledoarie pentru olimpism”, iar la Timişoara sesiunile de comunicări 
ştiinţifice „100 de ani de olimpism în România” şi „Prevenirea delincvenţei şi a 
consumului de substanţe interzise, de către tineri”. 

Concursuri pe tema „Cine ştie olimpism, câştigă!” au avut loc în cadrul filialelor 
Buzău (în variantă on line!), Brăila, Bucureşti (fazele pe sector şi, ulterior, pe municipiu), 
Craiova, Iaşi, Ploieşti, Satu Mare, Sălaj, Timişoara, Zalău.

La Bucureşti, dezbaterea anuală a specialiştilor din domeniul educaţiei olimpice 
a avut ca temă „Lupta împotriva violenţei în competiţiile sportive”. De asemenea, 
a avut loc masa rotundă pe tema „Rolul profesorului de educaţie fizică în formarea 
specialiştilor din domeniul sportiv”.

Tot la Bucureşti, filiala A.O.R. a organizat şezătoarea literară „Citius. Altius. Fortius”, 
precum şi dezbaterea „Drapelul olimpic 1914-2014. Semnificaţie şi tradiţie”.

La Deda – Mureş, crosul „Ziua Olimpică” a fost completat cu acţiunea de sădire 
a 36 de puieţi de arbori, în efortul de a ocroti natura şi a asigura curăţenia mediului 
înconjurător.

La Brăila, acţiunea „Spirit olimpic pentru o Dunăre vie” a reunit, într-o amplă 
operaţiune de ecologizare a ambientului fluvial, peste 300 de participanţi. Tot A.O.R. 
Brăila a organizat, prin Cercurile Olimpice, evenimentul intitulat „Satul olimpic”. La 
Reşiţa – Caraş Severin, a prins viaţă proiectul educaţional „Sport şi Fair-Play”, care 
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începe încă de la clasa pregătitoare 
a şcolii generale. În acelaşi oraş s-a 
desfăşurat simpozionul „Sportul în 
viaţa mea”, la care au participat foşti 
şi actuali sportivi de performanţă, 
precum şi elevi din şcolile şi liceele 
oraşului. „Bulgări de soare” s-a 
desfăşurat tot la Reşita. Festivalul 
mişcării a cuprins un program de 
majorete, probe de dans modern şi 
sportiv. 

Proiectul „Sănătate prin mişcare” 
a fost derulat la Iaşi de Cercul Olimpic 

„Cova&Urzică” în colaborare cu Liga Studenţilor Farmacişti Iaşi, fiind completat cu 
momente artistice în cadrul Festivalului Studenţesc anual „FESTUDIS” Iaşi. Participanţii 
ieşeni la Crosul „Ziua Olimpică” au primit premii diverse şi consistente nu numai 
din partea filialei locale, dar şi a partenerilor de prestigiu asociaţi acţiunii: Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret, respectiv „Decathlon” Iaşi.

La Craiova, deşi acţiunea a trebuit amânată din cauza condiţiilor meteorologice, 
prezenţa unor reprezentativi sportivi olimpionici precum Natalia Andrei (J.O. 1976, 
1980), Niculina Lazaciuc (J.O. 1980) şi Petra Văidean Iacob (J.O. 1992) a stimulat 
interesul public faţă de cros, asigurând o mobilizare şi o participare conformă tradiţiei 
sportive a oraşului.

Programul educaţional „Carte despre sport şi olimpism” a avut loc sub genericul 
„Biblioteci vii” la Miercurea Ciuc – Harghita.

La Piatra Neamţ, Crosul „Ziua Olimpică” a avut şi o secţiune rezervată persoanelor 
cu dizabilităţi, la care au concurat aproape 20 persoane.

Acţiunea „Promovăm olimpismul!” a fost lansată la Bistriţa de filiala A.O.R. Bistriţa 
Năsăud, prin demonstraţii sportive la care au fost prezenţi şi sportivi olimpionici din 
cadrul judeţului. De asemenea, „Cupa Voinicilor” la skandenberg a avut loc la Liceul 
de Arte „Corneliu Baba” Bistriţa, la acţiune participând elevi (fete şi băieţi) de la liceele 
din Municipiul Bistriţa. 

Subliniem că materialele promoţionale cu „Ziua Olimpică” (tricouri, şepci, fanioane, 
insigne, diplome) au fost distribuite şi participanţilor la celelalte acţiuni (sesiunile 
ştiinţifice, concursurile de artă, etc).

Medaliaţii olimpici şi sportivii olimpionici care au fost prezenţi la multe dintre aceste 
manifestări sunt: Laura Cârlescu Badea, Violeta Beclea Szekely, Maria Olaru, Diana 
Mocanu, Natalia Andrei, Niculina Lazarciuc, Petra Văidean Iacob, Emil Imre, Carol 
Novak, Edith Miklos, Mihai Covaliu, Simona Amânar, Monica Roşu şi Rodica Dunca.

  În plan teritorial, Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfăşurat la: Cricău (A.O.R. Alba), Anina 
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(A.O.R. Caraş Severin), Pâncota, Ineu, Şiria, Sebiş (A.O.R. Arad), Bacău, Baia Mare, 
Seini, Cavnic, Remetea Chiroarului, Cornia (A.O.R. Maramureş), Bistriţa şi Sângeorz-
Băi (A.O.R. Bistriţa Năsăud), Şirnea (A.O.R. Braşov), Brăila, Bucureşti (6 filiale de 
sector), Craiova, (A.O.R. Dolj), Olteniţa (A.O.R. Călăraşi), Constanţa, Târgovişte (A.O.R. 
Dâmboviţa), Cluj-Napoca (A.O.R. Cluj), Drobeta Tr. Severin, Orşova, Strehaia, Corcova, 
(A.O.R. Mehedinţi), Galaţi, Adjud, (A.O.R. Vrancea), Miercurea Ciuc (A.O.R. Harghita), 
Iaşi, Piatra Neamţ (A.O.R. Neamţ), Piteşti (A.O.R. Argeş), Ploieşti (A.O.R. Prahova), 
Roşiori de Vede (A.O.R. Teleorman), Satu Mare, Sf. Gheorghe (A.O.R. Covasna), Sibiu, 
Urziceni, (A.O.R. Ialomiţa), Suceava, Deda şi Lunca-Bradului (A.O.R. Mureş), Timişoara 
(A.O.R. Timiş), Rm. Vâlcea (A.O.R. Vâlcea), Vaslui, Huşi, Negreşti, Bârlad, Murgeni 
(A.O.R. Vaslui), Zalău (A.O.R. Sălaj), Tulcea, Buftea  (A.O.R. Ilfov), Turceni (A.O.R. Gorj).

Sub aspect organizatoric şi logistic, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a pus la 
dispoziţia organizatorilor diplome „Olympic Day”, semnate de Preşedintele C.I.O. 
Thomas Bach şi diplome cu emblemele C.O.S.R. şi A.O.R., tricouri cu însemnele Crosul 
„Ziua Olimpică”, şepcuţe, fanioane, insigne, brelocuri, volume – „Ghid Olimpic”. 
Implicarea organizaţiei în ansamblul manifestărilor reunite sub genericul „Luna 
Olimpică” s-a manifestat de la nivelul concepţiei şi al planificării, până la configurarea 
metodologiei de lucru, susţinerea instituţională şi chiar prin prezenţa efectivă a unor 
specialişti, factori din conducerea C.O.S.R. 

În concluzie, putem considera rezultatele obţinute ca fiind foarte bune, atât sub 
aspect cantitativ, cât şi calitativ.
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Crosul Naţional  „Ziua Olimpică”

Evenimentul a fost atribuit, în acest an, Capitalei ţării – Bucureşti. Organizarea 
acestei ediţii a urmărit o participare cât mai consistentă, precum şi o vizibilitate publică 
pe măsura importanţei Crosului. De asemenea, s-a dorit sublinierea dimensiunii 
de respect şi protecţie a mediului natural, ca şi a celei cultural-artistice, specifice 
olimpismului. Departe de aglomeraţia, zgomotele şi noxele oraşului, acţiunea a avut 
loc vineri, 13 iunie, cu începere de la ora 10 a.m., în ambianţa oferită de unul dintre 
cele mai mari locaţii de recreere şi agrement - Parcul Tineretului. Acest punct a fost 
ales, în egală măsură, pentru accesibilitatea sa, conferită de existenţa în vecinătate a 
unei staţii de metrou – aspect care a favorizat creşterea numărului de participanţi din 
tot oraşul.
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S-a acţionat din timp pentru stabilirea unor parteneriate cu principalele instituţii 
ale comunităţii locale: Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar, Direcţia 
de Tineret şi Sport, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Poliţia Rutieră, 
Inspectoratul de Jandarmi şi Serviciul de Ambulanţă. Sponsorul principal al manifestării 
a fost, şi în acest an, McDonald’s România. Interesant este că, pe lângă materiale 
promoţionale şi tradiţionalele produse alimentare, McDonald’s oferă, mai nou, şi mere 
– ca formă de promovare a unei alimentaţii sănătoase.

Obiectivele acţiunii au fost: atragerea la start a unui număr de minimum 1.200 
participanţi; desfăşurarea Crosului într-un spirit olimpic desăvârşit, de fair-play şi 
toleranţă în sport; respectul faţă de natură şi ocrotirea acesteia; crearea obişnuinţei 
de a practica sportul, exerciţiul fizic pentru cât mai multe persoane de vârste diferite; 
promovarea imaginii foştilor şi actualilor sportivi de mare performanţă, prin invitarea 
lor la punctele de Start şi de Sosire.

Sub aspectul mediatizării, a fost conceput şi difuzat cu sprijinul Inspectoratului 
Şcolar Municipal, în majoritatea şcolilor din Bucureşti, un afiş conţinând elementele 
organizatorice ale evenimentului. În acelaşi scop au fost utilizate şi paginile web ale 
C.O.S.R şi A.O.R. Bucureşti.

Targetul iniţial de participare la Cros a fost depăşit, astfel încât - la start - au fost 
prezenţi peste 1.800 de concurenţi care au dorit să alerge în această întrecere. De 
asemenea, au fost prezenţi oficiali de rang înalt şi personalităţi ale lumii sportive: Alin 
Petrache, preşedintele C.O.S.R., Ioan Dobrescu, secretar general al C.O.S.R., medaliatele 
olimpice Laura Cârlescu Badea şi Violeta Beclea Szekely. Mesajul Preşedintelui C.I.O. 
a fost citit de către campioana olimpică la scrimă Laura Cârlescu Badea, directorul 
Academiei Olimpice Române, iar startul a fost dat de către preşedintele C.O.S.R. Alin 
Petrache.

Concurenţilor li s-a asigurat asistenţă medicală pe tot parcursul competiţiei iar pe 
traseu şi după încheierea cursei au beneficiat de apă plată, pentru rehidratare după 
efort. De asemenea, traseul a fost marcat, iar alergătorii – protejaţi corespunzător.

La sfârşitul cursei, primii 3 clasaţi (la categoriile „Open”, „Cel mai tânăr participant”, 
„Cel mai vârstnic participant”, atât la masculin, cât şi la feminin) au fost laureaţi de 
către C.O.S.R., care a oferit 19 premii (locul I – biciclete; locul II -  seturi de role; locul III 
– rachete de tenis şi set de mingi, respectiv de badminton; cea mai numeroasă familie 
- un televizor). De asemenea, toţi participanţii au primit din partea organizatorilor, la 
înscriere, tricouri albe, cu însemnele olimpice, iar la finalul cursei diplome „Olympic 
Day”.

Un program artistic atrăgător, de dans modern, dans sportiv şi majorete, a fost 
prezentat de formaţiile coregrafice şi de majoretele de la Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu”, Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” şi de la Universitatea Naţională de 
Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti.

O atmosferă de energie şi entuziasm tineresc, de dinamism şi bucurie a mişcării a 
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caracterizat, per ansamblu, acest eveniment.
Acţiunea a suscitat interesul presei, fiind remarcat elogios în ştirile sportive ale 

canalului de televiziune PRO TV precum şi în buletinele de ştiri ale Radio România 
Actualităţi, Antena Bucureştiului şi Sport Total. Se poate afirma că, prin evenimentul 
sportiv din 13 iunie din Parcul Tineretului - Bucureşti, valorile olimpice s-au bucurat de 
o afirmare pe măsura prestigiului de care se bucură Mişcarea Olimpică la noi în ţară şi 
în întreaga lume.
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„Ziua Olimpică” la Şirnea 
„Ştafeta culorilor olimpice”

În primul sat turistic din România - Şirnea, profesorul Radu Frunteş, director al 
Academiei Olimpice Române - filiala Braşov, a stimulat permanent promovarea valorilor 
olimpice, dând un exemplu de organizare, dinamism şi continuitate. 

La data de 23 iunie s-a desfăşurat la Şirnea, cea de-a XXXII – a ediţie a tradiţionalei 
acţiuni „Ştafeta culorilor olimpice”, care are ca scop principal celebrarea „Zilei 
Olimpice”, precum şi a simbolurilor olimpice. 

La Şirnea s-au întrecut şi de aceastä dată fete şi băieţi, nepoţi şi bunici, orăşeni sau 
localnici, într-o atmosferă plăcută şi de bună înţelegere. Aproximativ 350 de practicanţi 
şi iubitori ai sportului, reprezentanţi ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, ai 
Academiei Olimpice Române şi ai filialelor judeţene Covasna, Ilfov şi Sălaj, oficialităţi 
locale, tineri din localităţile limitrofe ale Cetăţii Branului, dar şi din oraşul Voluntari 
şi Sfântul Gheorghe, s-au întrecut sub deviza „Bucurie în duhul păcii”. Participanţii 
la această acţiune plină de originalitate şi energie au celebrat spiritul olimpic într-o 
atmosferă relaxată şi prietenoasă, respectând valorile fundamentale ale olimpismului: 
excelenţă, prietenie, fair-play.

Din programul evenimentului au făcut parte următoarele activităţi: 

Velomaratonul Braşov – Şirnea
Dis-de-dimineaţă, din oraşul Braşov au pornit spre Şirnea participanţii la 

velomaratonul care precede acţiunea. 46 de ciclişti au străbătut aproximativ 40 de 
kilometri trecând prin localităţile Cristian, Râşnov, Bran, Moeciu şi Fundata înainte de 
a ajunge la Şirnea. Deviza cursei a fost: „Bucuraţi-vă! Am învins!”, iar principiul pe care 
s-a bazat: „Vom fi toţi învingători dacă toţi, împreună, vom reuşi să încheiem cursa”.

Crosul “Ziua Olimpică” 
S-a desfăşurat pe un traseu variat în care a fost inclus şi „Monumentul Eroilor” din 

localitate.

„Pentatlon Olimpic Şcolar pentru Mileniul III”
Pe terenul amenajat în curtea casei domnului Radu Frunteş s-au derulat câteva din 

probele tradiţionale ale acţiunii. 

Ceremonialul olimpic
Ca de fiecare dată, ceremonialul olimpic a fost organizat şi desfăşurat conform 

tradiţiei antice. A fost aprinsă flacăra olimpică, s-a înălţat drapelul olimpic în acordurile 
imnului olimpic şi s-a citit mesajul Preşedintelui Comitetului Internaţional Olimpic, 
domnul Thomas Bach.
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Flacăra Olimpică

Aprinsă de la Soare, direct,
E purtată cu mult respect
De sportivi de renume,
Din întreaga lume.

Pe al ei itinerar,
Are un nimb stelar,
Admirat cu satisfacţie,
Pân-ajunge la destinaţie.

Acolo, în miraculoasa Cupă,
Luminează, fără să se-ntrerupă,
Al olimpismului spirit de neegalat,
Din Grecia Antică plecat.

Astfel, la Jocurile Olimpice,
Îi face pe sportivi să se ridice
Deasupra condiţiei de învingător,
În cinstea lor şi a popoarelor  !

                                                                 Prof. Marin ŞTEFAN – Şimleu Silvaniei 
Responsabil al Comisiei de educaţie şi cultură olimpică 

a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj
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Program artistic 
Pentru a îmbina sportul şi cultura a fost organizat un program artistic dedicat 

olimpismului susţinut de ansamblul “Efthimos” al Comunităţii elene din Braşov, precum 
şi de formaţiile „Poeniţa” şi „Poiana Mărului”.

Expoziţia de afişe şi fotografie olimpică 
În interiorul căminului cultural a fost amenajată o expoziţie de afişe şi fotografie 

olimpică din colecţia domnului Ion Matei (fost director al Academiei Olimpice Române 
1993-2001). 

Lansare de carte 
La Muzeul etnografic „Nicolae Frunteş” a avut loc o lansare de carte. Volumul 

„Legenda Branului”  al cărui autor este Ion Duicu s-a bucurat de o mare apreciere din 
partea celor prezenţi la eveniment.

În noaptea de 23 spre 24 iunie a avut loc Sărbătoarea Sânzienelor, care a început 
cu cântece şi dansuri tradiţionale susţinute de către ansamblul „Plaiurile Dumbrăviţei”. 
S-au cules tămăduitoarele flori de sânziene de pe pajiştile din apropiere, s-au împletit 
în coroniţe şi s-au aruncat  la apusul soarelui pe acoperişurile caselor. A urmat un 
program de muzică şi poezie cu tema „Noapte Luminată”, în care au alternat piese 
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muzicale interpretate de cvartetul „Gaudeamus” şi poezii recitate de domnul Radu 
Frunteş din volumul de poeme „Prescuria 10 Florilor”.

Satul Şirnea este cunoscut pentru spiritualitatea oamenilor şi pentru felul în care ei 
încă mai luptă pentru păstrarea tradiţiilor.
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La  Sânzâiene

Lumina nopţii de Sânzâiene
A înflorit din Duhul Sfânt
La nunta din eter sublimă
Când florile ajung în ceruri
Prin cuvânt

Eu sunt o floare
Tu eşti o stea
Iubita mea

Eu sunt o floare
Tu curcubeu
Iubitul meu
  
Sfântă iubire
Adusă prin crin
În adâncul nostru
Divin

                                                                                                     Prof. Radu FRUNTEŞ 
(Volumul de poeme „Prescuria 10 Florilor”, 

Editura „Transilvania Expres”, Braşov, 2014, pagina 138)



CONCURSURI TRADIŢIONALE



65

Concursul naţional de literatură şi jurnalism sportiv 
„Un Condei numit Fair-Play” 

O lume minunată

Concursul de literatură şi jurnalism sportiv din acest an a adus la faza finală un 
număr de  296 de lucrări, provenite din 17 judeţe (Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, 
Constanţa, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Sălaj, Teleorman, Timiş, 
Tulcea, Vaslui, Vâlcea) plus Municipiul Bucureşti. Au fost reprezentate 78 de unităţi 
şcolare din 42 localităţi, fiind angrenaţi 117 profesori îndrumători după ce filialele 
A.O.R. împreună cu Inspectoratele Şcolare organizaseră, pe parcursul „Lunii Olimpice”, 
jurizarea în cadrul fazelor judeţene. 

Pe genuri, situaţia a fost următoarea: poezie - 86 lucrări, proză - 141, cronică-
reportaj - 69. În privinţa participării au excelat unităţile şcolare din judeţele Argeş (48 
lucrări), Dolj (42), Timiş (34),  Hunedoara (21), Bistriţa Năsăud (19), Teleorman (17).

Nivelul lucrărilor a fost, per ansamblu, îmbucurător din punct de vedere valoric, 
continuând tendinţa anilor trecuţi. Este un semn că tradiţia începe să-şi spună cuvântul, 
că elevii au prins gustul acestui concurs, iar mulţi dintre profesori se preocupă intens, 
învăţând din acumulările ediţiilor precedente. O menţiune în plus pentru şcolile din 
judeţul Dolj – acolo unde, an de an, se remarcă o participare diversă şi substanţială, la 
toate genurile, cu lucrări provenite din foarte multe unităţi şcolare.

Cât despre problemele care rămân de îmbunătăţit, în continuare, reamintim că încă 
există lucrări promovate de la judeţe, deşi nu se încadrează în genurile stipulate de 
regulament, în timp ce altă categorie nu respectă tematica impusă. E păcat, în primul 
rând pentru elevii care, deşi au muncit şi prezintă anumite calităţi, s-au găsit în situaţia 
de a fi eliminaţi din concurs.

Juriul a fost alcătuit din dna. prof. dr. Mina Maria Rusu, inspector general de limba 
şi literatura română în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; doamnele profesoare 
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Mariana Cheroiu (de la Şcoala Gimnazială nr. 56, Bucureşti) şi Alexandra Mocanu (de 
la Liceul „A.I. Cuza”  din Alexandria – Teleorman), domnul Sorin Marian Rusu (jurnalist 
sportiv Digi TV) şi domnul Bogdan Burileanu (expert în cadrul C.O.S.R.).

În urma notelor acordate şi a ierarhiilor stabilite pe această bază, au rezultat 
următorii laureaţi:

Secţiunea „Proză”, Categ. 7-10 ani:
•  Premiul I: LUCA TĂRCHILĂ Colegiul Tehnic „Dragomir Hurmuzescu”, Deva
•  Premiul II: DAN DONOSE Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, 

  Constanţa
•  Premiul III: ADRIAN MANEA Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva
•  Menţiune: RAISSA CABA Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna”, Oradea
•  Menţiune: DARIUS UIVAROŞAN Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna”, Oradea
• Menţiune: IASMIN UŞURELU Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara
•  Menţiune: MARIA ROSETTI Colegiu Naţional „Cetate” Deva
•  Menţiune: BOGDAN MOLDOVAN Şcoala Gimnazială Lunca Bradului, Mureş

Secţiunea „Proză”, Categ. 11-14 ani:
•  Premiul I: MIHAELA ŢANCU Şcoala Gimnazială nr. 3 Zimnicea
•  Premiul II: OANA NEAMŢI Liceul Tehnic Feldru, Bistriţa Năsăud
•  Premiul III: ALEXANDRA MIHĂILĂ Şcoala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi”, 

  Sângeorz-Băi, Bistriţa Năsăud
•  Menţiune: DIANA ILIE Colegiu Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti
•  Menţiune: BIANCA MUREŞAN Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău
•  Menţiune: ADRIANA CIUPE Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău
•  Menţiune: ANDREEA RUŞESCU Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova
•  Menţiune: XONIA PURCĂRAŞ Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”, Zalău

Secţiunea „Proză”, Categ. 15-18 ani:
•  Premiul I: IOANA RĂDUŢ Colegiul Naţional „Al. Odobescu”, Piteşti
•  Premiul II: AURA COSTE Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva
•  Premiul III: ELIZA VOINEA Colegiul Naţional „Carol I", Craiova
•  Menţiune: ROXANA IVAN Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, 

  Dăbuleni
•  Menţiune: CARMEN PUFULETE Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova
•  Menţiune: SORINA MATEI Liceul Tehnologic „Oltchim”, Râmnicu-Vâlcea
•  Menţiune: ŞTEFAN PARASCHIV Liceul Teoretic „Traian”, Constanţa
•  Menţiune: SANDRA NICOARĂ Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva
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Secţiunea „Poezie”, Categ. 7-10 ani:
• Premiul I: MIRUNA SIMINIC Şcoala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi”, 

  Sângeorz-Băi, Bistriţa Năsăud
• Premiul II: LOREDANA MARIŞ Şcoala Gimnazială Lunca Bradului, Mureş
• Premiul III: RALUCA VARVARI Liceul Tehnologic Feldru, Bistriţa Năsăud
• Menţiune: MARIA ŢIOLAN Liceul Tehnologic Feldru, Bistriţa Năsăud
• Menţiune: MIRUNA JÎRCAN Şcoala Gimnazială Lunca Bradului, Mureş
• Menţiune: ANDREI NICOLAE Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu, 

  Chiajna, Ilfov
• Menţiune: BIANCA CAZAN Colegiul Tehnic Transilvania, Deva
• Menţiune: IOANA BUDĂU Colegiul Naţional ”Cetate”, Deva

Secţiunea „Poezie”, Categ. 11-14 ani:
• Premiul I: TEODORA TOANĂ Şcoala Gimnazială „Traian”, Craiova
• Premiul II: TUDOR DUŢESCU Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova
• Premiul III: TUDOR TRIF Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău
• Menţiune: DORIN DINULESCU Şcoala Gimnazială nr. 194 „Marin Sorescu”, 

  Bucureşti
• Menţiune: CĂTĂLIN SPĂTARU Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti
• Menţiune: MONICA ORHEIU Şcoala Gimnazială „Traian”, Craiova
• Menţiune: MARIA POPESCU Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu”, 

  Roşiorii de Vede
• Menţiune: ELENA MALANCU Şcoala Gimnazială „Oprea D. Iorgulescu”, 

  Câmpulung Muscel
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Secţiunea „Poezie”, Categ. 15-18 ani:
• Premiul I: BIANCA APOSTOL Liceul Tehnologic ”Oltchim”, Râmnicu-Vâlcea
• Premiul II: MIRUNA ARGEŞEANU Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti
• Premiul III: MARINA CIOBANU Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Timişoara
• Menţiune: MARTA LUPEANU Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung Muscel
• Menţiune: MARIA LUNGU Şcoala Gimnazială ”Decebal”, Craiova
• Menţiune: ŞTEFAN BIRTU Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Craiova
• Menţiune: SERGIU OSMAN Colegiul Naţional „Ana Aslan”, Timişoara
• Menţiune: CODRIN EPURE Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui

Secţiunea „Cronică-Reportaj”, Categ. 7-10 ani:
• Premiul I: ALBERTO DIMA Şcoala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, Bârlad
• Premiul II: IOANA SZYLAGHI Şcoala Gimnazială ”Stroe S. Belloescu”, Bârlad
• Premiul III: IASMINA KADAM Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş”, Timişoara
• Menţiune: IRINA TEODOR Şcoala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, Bârlad
• Menţiune: MELISA GALGOCZI 

MALIMARCOV Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara

Secţiunea „Cronică-Reportaj”, Categ. 11-14 ani:
• Premiul I: ADELINE PETROVICI Şcoala Gimnazială nr. 19 „Vlad Ţepeş”, 

  Timişoara
• Premiul II: BRIANA CLEOPATRA 

BĂLAN Liceul de Arte „Corneliu Baba”, Bistriţa
• Premiul III: ALEXANDRU 

MUNTEANU Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş”, Timişoara
• Menţiune: DIANA IRIMIA Şcoala Gimnazială ”Constantin Parfene”, 

  Vaslui
• Menţiune: IOANA RUNCAN Şcoala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi”, 

  Sângeorz-Băi
• Menţiune: ANDRADA VLAD Colegiul Naţional „Cetate” Deva
• Menţiune: LIVIU ŞERB Şcoala Gimnazială „Oprea D. Iorgulescu”, 

  Câmpulung Muscel
• Menţiune: ALEXANDRU DANĂ Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Secţiunea „Cronică-Reportaj”, Categ. 15-18 ani:
• Premiul I: TEODORA NEMŢANU Liceul Teoretic ”M. Kogălniceanu”, Vaslui
• Premiul II: CAMELIA ARDELEAN Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Zalău
• Premiul III: CODRUŢA 

DRAGOMIR Liceul cu Program Sportiv ”Banatul”, Timişoara
• Menţiune: ALEXANDRU PREDA Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea
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• Menţiune: MARINA IANINA 
DRĂGĂNESCU Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti

• Menţiune: ADRIAN LAICHICI Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici 
  Loga”,  Timişoara

• Menţiune: DIANA LUPŞAC Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici 
  Loga”,  Timişoara

• Menţiune: ANDRA UNGUREANU Liceul cu Program Sportiv Botoşani
Premiul special al juriului – acordat concurentului care este legitimat la un club 

sportiv,  i-a revenit elevei ALINA PODAR de la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din 
Alexandria, care practică baschetul la Clubul Sportiv Şcolar „Alexandria”.

Gala laureaţilor s-a desfăşurat în aceeaşi ambianţă primitoare, modernă şi 
impunătoare a Casei Olimpice – care găzduieşte sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român şi al Muzeului Sportului. Se poate spune, deci, că merituoşii premianţi ai 
Concursului naţional de literatură şi jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play” au 
fost onoraţi prin participarea la un eveniment de o asemenea amploare, desfăşurat 
într-una dintre cele mai noi şi mai prestigioase 
clădiri publice din Capitala ţării.

Printre personalităţile care au onorat Gala 
s-au numărat campionii olimpici Laura Cârlescu 
Badea (scrimă), Mihai Covaliu (scrimă) şi 
Monica Roşu (gimnastică), medaliatele 
olimpice Violeta Beclea Szekely (atletism) şi 
Ionela Tîrlea (atletism), cunoscutul jurnalist 
sportiv Cristian Ţopescu, reprezentanţi ai 
Uniunii Scriitorilor din România: Aurel Maria 
Baros - preşedintele secţiei proză şi Victor Gh. 
Stan - preşedintele secţia literatură pentru 
copii şi tineret, alături de toţi membrii juriului – 
aceştia rostind, la rândul lor, scurte alocuţiuni 
asupra lucrărilor înscrise în concurs.

Conform tradiţiei, laureaţii au primit 
diplome şi câte un set de cărţi, din cele mai 
re cente şi interesante apariţii editoriale. De 
ase menea, profesorilor îndrumători le-au fost 
acordate, la rândul lor, pe lângă cuvenitele 
diplome, articole promoţionale din partea 
C.O.S.R.

Spectacolul a fost completat, în mod 
fericit, prin prestaţia muzicală susţinută de 
către tinerii interpreţi Mara Pripon, Anastasia 
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şi Ştefania Ivanov, Ana Miruna Stavri, de la Şcoala de muzică şi arte plastice nr. 1 
„Iosif Sava”, însoţite de către doamnele profesor Mihaela Anghel şi Maria Cosma, sub 
conducerea artistică a doamnei director, prof. Ani Marie Paladi.

Vis de copil

Premiul II, proză 7 – 10 ani 
Donose Dan, Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, Constanţa

Am fost tare trist în ziua în care tata m-a dus prima dată la bazinul de înot.
Jucasem fotbal un an şi jumătate la Academia „Gheorge Hagi”, visasem în multe 

nopţi că o să dau şi eu goluri ca idolul meu pentru naţionala României. Deodată, am 
lăsat în urmă toţi prietenii din echipă, antrenorii tocmai când dădusem şi eu primul 
meu gol din acţiune, pe post de fundaş.

Nu cunoşteam pe nimeni la înot şi nu îmi plăcea că antrenorul îmi spunea Daniel 
deşi i-am spus de două ori că mă cheamă Dan. În plus, nu reuşeam să mă ţin la 
suprafaţă, înghiţeam tone de apă, îmi pierdeam suflul şi vreo două luni a fost un mare 
chin.

Curând, am aflat însă că antrenorul meu este singurul medaliat olimpic din înotul 
masculin românesc, Răzvan Florea, şi parcă a început să-mi placă atunci când mă 
strigă Daniel, pentru că îmi dă sfaturi de care am nevoie.

De câteva luni, înot bazinul de la un capăt la altul, fără să mă ţin de margini şi îmi 
place tare mult înotul deşi nu credeam vreodată că se va întâmpla aceasta. Ştiu că 
mai am destule lucruri de învăţat şi chiar startul îmi face încă probleme. Antrenorul îmi 
spune mereu: „Nu sări în sus, că nu zbori! Împinge-te în picioare şi sări în lungime, vreau 
să fii delfin, nu pescăruş, aici pierzi secunde multe!” Cu timpul, cred că voi „prinde” şi 
mişcarea aceasta care acum îmi dă de furcă.

Atunci când mai văd câte un meci de fotbal, mă mai visez dând goluri la vinclu, la fel 
ca marii fotbalişti, dar nu mai regret deloc trecerea la înot şi sper să îmi depăşesc noul 
idol. Dacă totul va fi cum îmi doresc eu, atunci la Jocurile Olimpice din 2024, vă rog să 
îmi ţineţi pumnii pentru că vreau şi eu să iau o medalie.

Interviu cu o fostă jucătoare de volei de perfomanţă
Menţiune, Cronică Reportaj 15 – 18 ani 

Lupşac Daiana-Maria, Colegiul Naţional „C.D. Loga”, Timişoara

Codreanu Raluca este elevă a Colegiului Naţional „C.D. Loga”, Timişoara în clasa 
a X-a Ştiinţe Sociale. Este colega mea de bancă şi o fostă jucătoare de volei de 
performanţă. Aceasta a început să practice acest sport, voleiul, la vârsta de 11 ani, 
timp de 4 ani, oprindu-se din cauza unor probleme de sănătate. A jucat volei la Clubul 
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Şcolar Bega şi a avut o mulţime de premii, cel mai important fiind medalia de aur, la 
Campionatul de volei, etapa naţională.

1. DE CE AI ALES SĂ FACI VOLEI ŞI NU ALT SPORT?
Eu am făcut dansuri, de mică. După ce am încetat să mai merg la dansuri, căutam 

o activitate care să-mi ocupe timpul liber. Într-o zi la şcoală, fostul meu antrenor de 
dansuri a venit la noi în clasă ca să facă un fel de.... preselecţie, pentru volei. Ne-a spus 
să mergem în sala de sport, să jucăm puţin şi să vedem dacă ne place. Mi-a plăcut din 
prima clipă şi am ales să fac acest sport, de performanţă!

2. DE CÂTE ORI TE ANTRENAI PE SĂPTĂMÂNĂ?
Noi ne antrenăm în fiecare zi din săptămână, în afară de duminică.
3. CUM ARĂTA PLANUL TĂU ALIMENTAR?
Sincer, nu puneam accent pe asta..eram mică!
4. CARE A FOST CEA MAI SATISFĂCĂTOARE VICTORIE? DAR CEA MAI MARE 

ÎNFRÂNGERE?
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Primul meci va rămâne întotdeauna în inima mea! L-am câştigat împotriva Aradului. 
O vistorie... satisfăcătoare! Nu voi uita niciodată cum toate mamele se uitau la 
noi, emoţionate, cu lacrimi în ochi. A fost cea mai importantă victorie, atât pe plan 
sentimental, cât şi pe cel material.

Cea mai mare înfrângere a fost în faţa Lugojului. Două fete din echipă s-au accidentat 
grav şi nu au putut continua meciul. Pe lângă faptul că eram mai puţine în echipă, 
decât în echipa adversă, lucrul care ne-a descurajat enorm a fost modul în care s-au 
accidentat (prin fault dur!). Gândindu-ne la ele, nu am putut face faţă... emoţional. 
Când ne-am dat seama că noi chiar trebuie să luptăm, a fost prea târziu. Dar am 
învăţat ceva din asta: să nu mai renunţ niciodată! Să joc demn, cu toată puterea, până 
la capăt!

5. CUM TE-AI SIMŢIT CÂND AI CÂŞTIGAT MEDALIA DE AUR, LA CAMPIONATUL PE 
ŢARĂ?

A fost o bucurie de nedescris! E ceva de vis, când o sală întreagă, care nici măcar nu 
te cunoaşte, te aplaudă şi te felicită! Tremuri. Inima îţi bate foarte tare! Nu pot descrie 
în cuvinte ceea ce am simţit atunci! 

6. CUM TE PREGĂTEAI ÎNAINTEA UNUI MECI? AVEAI UN RITUAL ANUME?
Ţin minte că, înaintea unui meci, antrenoarea nu ne lăsa să dormim! Stăteam în 

cameră şi ne făceam strategii, planuri...ne încărcam cu energie pozitivă!
7. DE CE NU AI CONTINUAT?
Nu am mai continuat din cauza unor probleme de sănătate. Regret foarte mult că a 

trebuit să renunţ la volei şi că au apărut aceste probleme.
8. CE AI CÂŞTIGAT DIN ACEST SPORT?
Primul lucru pe care l-am câştigat a fost o dezvoltare armonioasă a corpului. M-a 

ajutat foarte mult să mă concentrez. Am câştigat încredere în mine şi, cel mai important 
lucru e că am câştigat foarte mulţi prieteni, prieteni cu care am o legătură strânsă şi 
acum. Am câştigat, de fapt, o familie!

9. AI VREA SĂ REIEI ACEST SPORT ÎN VIITOR?
Aş vrea, dar, ca jucătoare, nu se mai poate...Pe viitor, însă, îmi doresc să devin un 

bun jurnalist sportiv, specializat în... volei!
Îţi mulţumesc, din suflet, pentru interviul acordat, şi îţi doresc mult succes pe viitor, 

Raluca, în activitatea de... jurnalist sportiv!

Urcuş
Menţiune, Poezie 15-18 ani 

Lupeanu Marta, Liceul cu Program Sportiv Câmpulung Muscel

Desculţ păşesc
cu faţa lovită de timp,
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urcând treaptă cu treaptă.
Mi-e sete de victorie,
de chemările stadionului...
Măsor nemăsuratul, 
Cuprind necuprinsul,
Iar tăcerea cuibărită-n mine
Caută rugăciunea din urmă.
Podul din start şi victorie
e presărat cu aplauze înflorite.
Păşesc mai departe surâzând,
cu capul sus, 
şi fără nicio strângere de inimă.
Sunt acum pe ultima treaptă!

Visuri de copil
Menţiune, Proză 7-10 ani 

Uivaroşan Darius Ştefan, Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna” – Oradea

Oare cum am ajuns să fiu un copil atât de pasionat de sport? Mă întreb adesea... 
Să fie îndrumarea părinţilor mei, în mod special a tatălui meu, un mare pasionat de 
fotbal?

Adeseori îmi povestea cum bunicul meu l-a luat de mână şi l-a dus la primul 
antrenament de fotbal. Aşa a început povestea. Momentul în care echipa sa favorită a 
câştigat o cupă importantă îl păstrează în minte şi îl ştie toată familia.

Drumul lui prin minunata lume a fotbalului a continuat până în prezent, chiar dacă 
acesta a rămas doar o pasiune pentru timpul liber. Vă daţi seama ce fericit a fost 
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când a aflat că eu sunt un mic pasionat de fotbal. La fel ca bunicul meu, m-a luat 
de mână şi mi-a deschis porţile spre o lume a talentului, a paselor inteligente, care 
ridică în picioare stadioane întregi, a driblingurilor care îţi taie respiraţia şi a golurilor 
spectaculoase ce ne dăruiesc atâta emoţie.

La început mi-a fost foarte greu, deoarece am fost cel mai mic şi cel mai nou din 
echipă, dar pe parcurs m-am obişnuit cu cerinţele antrenorilor. Antrenamentele sunt 
grele, îndelungi şi îmi ocupă tot timpul liber. Antrenorii sunt exigenţi. Vor să ne ajute să 
devenim cei mai buni fotbalişti ai ţării. Mi-aş dori acest lucru, deoarece sportul mă face 
să fiu mai puternic şi mai rezistent la boli, mă ajută să-mi dezvolt spiritul de echipă şi 
să fiu mai bun cu cei din jur.

Mi-aş dori să devin într-o zi un mare fotbalist ca să-i fac mândri deopotrivă şi pe tatăl 
meu şi pe antrenorii mei. Un moment frumos a fost în urmă cu puţin timp când am 
câştigat campionatul de juniori din judeţul nostru.

Ca să ne motiveze în timpul meciurilor, antrenorii ne dau exemple de mari jucători 
ai României: Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Mihai Neşu, Ilie Balaci şi 
Helmut Duckadam.

Visez cu ochii deschişi spre un viitor în care, după mai multe driblinguri spectaculoase, 
să marchez cel mai frumos gol din toate cele pe care eu le-am putut vedea vreodată. 
Suporterii s-ar ridica în picioare, m-ar aplauda şi atunci m-aş considera un adevărat 
urmaş al idolilor mei. Fericirea oamenilor ar fi şi fericirea mea.

Astfel, visul copilăriei mele ar fi împlinit!
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Piratul fotbalist
Premiul I, Proză 7-10 ani 

Tărchilă Luca, Colegiu Tehnic „D. Hurmuzescu”, Deva

Vacanţa se apropie cu repeziciune. După orele de şcoală, cu greu mă mai pot gândi 
la teme, lectură suplimentară şi alte subiecte plictisitoare. În zadar încearcă mama să 
mă mobilizeze, gândul meu stă la terenul de fotbal din spatele blocului.

Acolo, de când a dat căldura, colegii mei au început un campionat al cartierului. 
Au format echipele, au tras la sorţi, au ales arbitrii şi au început jocul. În fiecare zi 
se desfăşoară câte un meci. Am participat şi eu, de fiecare dată, dar de la geamul 
camerei mele. Nu am spus nimănui de ce mă retrag în camera mea şi stau nemişcat 
până când aud fluierul final.

Ieri, însă, mama a vrut să îmi facă o surpriză. A intrat pe furiş în camera mea şi 
m-a surprins uitându-mă pe geam. S-a întristat văzând lacrimile din ochii mei. Mi-ar fi 
plăcut să fiu pe teren, nu la geam. De un an însă nu îmi mai place să ies la joacă, deşi 
fotbalul este sportul meu preferat, pasiunea mea. Ochiul meu drept este acoperit de 
un ocluzor. Toţi copii mă întreabă ce am păţit sau râd de mine spunându-mi aragaz cu 
trei ochi, pentru că port şi ochelari. M-am săturat să tot explic! De parcă n-ar fi suficient 
că văd lumea pe jumătate. Nici eu nu înteleg prea bine ce se întamplă şi de ce. Mama 
spune că aşa m-a născut, cu un ochi leneş şi că trebuie să-l punem la treabă, aşa cum 
mă punea ea pe mine să adun jucăriile.

Ne-am gândit la o soluţie şi am găsit una. Voi merge la copiii din spatele blocului 
şi le voi spune că mă joc „De-a piraţii”. Îi voi întreba dacă mai au nevoie de încă un 
jucător, un pirat pasionat de fotbal.

Am coborât cu cea mai mare viteză, dar inima îmi bătea cu repeziciune. Aveam 
emoţii. Oare mă vor accepta? Va fi vreo echipă care să dorească un pirat fotbalist? M-a 
întâmpinat Oana, colega mea de clasă, care, deşi fată, făcea parte din echipa băieţilor. 
Cu un fluierat scurt a adunat în jurul ei toţi jucătorii. Le-am spus simplu povestea mea. 
Am avut nişte emoţii groaznice. În minte îmi răsuna aceeaşi întrebare: „Oare mă vor 
accepta?”. M-am străduit să nu plâng. Trebuia să fiu tare, un adevărat pirat.

M-au ascultat cu mare atenţie, povestea mea li s-a părut interesantă. Rând pe rând, 
i-am auzit pe copii spunând: „Sigur, vino în echipa mea! Ba a mea! Oricine poate juca 
fotbal! Oricine poate deveni campion!”

A fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea, de două ori frumoasă. O dată pentru 
că am fost acceptat şi în al doilea rând pentru că jocul care a urmat a fost grozav. 
La sfârşitul celei de-a doua reprize, eram lac de apă, dar cu gura până la urechi. Nu 
dădusem niciun gol, dar două goluri se dăduseră din pasele mele.

Sunt cel mai fericit pirat fotbalist!
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Şah cu mutări de felină
Premiul II, Reportaj 11-14 ani 

Bălan Briana, Liceul de Arte ”C. Baba”, Bistriţa

Când vine vorba de mişcare, vine vorba şi de sport? O alergare prin casă, o pasă cu 
mingea sau o săritură de la înălţime înseamnă sport? Dacă ar fi să o luăm teoretic, am 
putea spune că da, deoarece mişcarea implică şi beneficii pentru sănătatea noastră, 
dar dacă ar fi să o luăm practic, am putea spune că nu, deoarece sportul este un stil 
de viaţă şi nu putem considera un stil de viaţă nişte simple mişcări, poate involuntare, 
întâmplătoare.

Ei bine, există şi sporturi care nu implică mişcare din punct de vedere fizic, ci trebuie 
„să-ţi meargă mintea” ca să le poţi practica, adică necesită concentrare, răbdare, 
devotament şi mult, mult fair-play... Pe bună dreptate şahul, căci despre el este vorba, 
este numit sport al minţii, deoarece jucătorilor le este solicitată imaginaţia, atenţia, 
creativitatea şi capacitatea de anticipare a diverselor situaţii, fapt mai puţin întâlnit 
în activităţile zilnice. Pentru a câştiga împotriva adversarilor puternici este nevoie de 
adevărate strategii, bine puse la punct, de o anticipare de cel putin 5-6 mutări ale 
adversarului şi de evitare a greşelilor proprii. Şahul e o „activitate intelectuală” care 
stimulează procesul de gândire, de înţelegere a realităţii.

Uneori, când îmi las mintea să „zburde”, situaţii întâlnite pe table de şah le asociez 
cu întâmplări din viaţa de zi cu zi, care necesită cea mai bună soluţie pentru rezolvare. 
În astfel de momente încep să concep strategii, să încerc să anticipez mutări, să încerc 
să intru în zona confortabilă în care simţi victoria aproape. Alteori, întâmplări pe care le 
observ, situaţii din viaţa noastră reală şi chiar, de ce nu, cu situaţii de acelaşi gen din 
viaţa animalelor, în care nu pot să intervin, le asociez cu partide de şah, dintre maeştri, 
pe care le studiez pentru a-mi desăvârşi stilul de joc.

Cred ca orice pisică a avut parte de o săritură de la o înălţime mai mică sau mai 
mare, depinde de cât de curajoasă a fost la momentul respectiv, sau poate de o 
căzătură – de pe nişte scări, de pe dulap, din copac, de pe gard sau poate de la etaj... 
Dar cred că nu multe dintre pisicile care trăiesc la bloc au căzut de la un etaj superior, 
cum ar fi etajul al V-lea. Din păcate, pisica mea a fost victima unei astfel de întâmplări 
nefericite şi datorită inteligenţei ei a căzut... în picioare şi a ieşit învingătoare în lupta 
cu pericolul.

Iată o situaţie dificilă care poate fi transpusă pe tabla de şah, întrucât avem doi 
adversari care se află faţă în faţă ca într-o luptă. Pe de o parte – pisica – pe care, 
datorită curăţeniei, inteligenţei şi frumuseţii ei o vei asocia cu piesele albe de şah, iar 
pe de altă parte pericolul – va fi reprezentat în această confruntare cu piesele negre.

Să-nceapă lupta!
Pisica mea jucăuşă şi veselă într-o seară, îşi făcea rondul cu nişte ture de alergat 

prin casă dintr-o cameră în alta, urcând şi coborând scările în fugă, sărind ba de la 
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înălţimea a două scări ba de mai sus. Albul îşi face încălzirea cu nişte ture de  
du-te vino repetate pe câmpurile maronii ceruite şi lucioase ale tablei de şah. 
Negrul răspunde la fel, fără să pară prea periculos, încercând să joace cât 
mai paşnic, întrucât nu are un plan de joc bine stabilit, aşteptând momentul 
când albul va greşi. Albul devine din ce în ce mai activ, negrul aşteaptă totuşi 
greşeala albului, iar pe tabla de şah nu se întâmplă mai nimic. La un moment 
dat a ajuns în bucătărie unde uşa de la balcon era deschisă şi neîntâmpinând nici 
un obstacol în afară de uşa din plasa contra insectelor, care nu-i punea probleme, 
a ieşit în balcon. Din balcon s-a strecurat pe lângă perete pe o bordură îngustă, ca 
o felină ce era, până sub acoperiş în culcuşul făcut de porumbei. Albul, profită de 
nehotărârea aparentă a negrului şi decide să ia iniţiativă, să pornească pe 
calea victoriei. A început să se dezvolte pe jumătatea lui de tablă până a 
ieşit, în aer liber pe partea inamicului, încolţindu-l pe negru, întrucât planurile 
de câştig păreau bine gândite până la fiecare detaliu. Albul era în culmea 
fericirii când şi-a văzut libertatea cu ochii şi, sigur pe sine, a mutat, aparent 
la întâmplare, neţinând cont de faptul că negrul a devenit agitat. Porumbeii au 
simţit-o că se apropie şi au zburat departe de ea, pe balustrada din ciment din partea 
de jos a balconului, parcă provocând-o să-l urmeze – nu era pentru prima dată când 
pisica mergea în vizită la ei, deci se cunoşteau şi nu o considera o prietenă ca s-o 
întâmpine ca atare. O mutare neaşteptată a negrului l-a aruncat pe alb într-un 
gol larg de uimire: pionul negru de pe d7 a zburat ca un porumbel pe câmpul 
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din d5, ameninţând capturarea a două piese albe foarte importante în atac 
– dama şi nebunul. Pisica, zglobie, cum era şi încălzită după turele de alergat prin 
casă, provocată de porumbei şi uitând că nu are aripi să zboare ca şi ei neglijând 
pericolul, din culcuşul porumbeilor a făcut o săritură spre balustrada balconului pentru 
a-i prinde, a-i captura. Însă, asemenea unei feline, albul ateriza în picioare, 
nevătămată, rumegând în timpul căderii mutarea decisivă care îl va ajuta să 
câştige, suferind doar câteva vătămări corporale minore: regina a aterizat pe 
câmpul g4 făcând atacul invincibil. Negrul a capturat nebunul, punându-i un 
obstacol în plus albului.  A căzut de fapt în gol de la etajul al V-lea, dar fiind un as în 
sărituri, ca orice felină de altfel, săritura fiind bine executată a aterizat în picioare, la 
câţiva milimetri de un gard din lemn. În afară de o sperietură zdravănă şi de o întindere 
la un picior n-a păţit nimic, era vie şi nevătămată – pericolul care a pândit-o de când 
şi-a început rondul prin casă a trecut. Dar a fost prea târziu, întrucât planul albului 
a funcţionat, şi-a pus în mişcare turnul şi pionii, imobilizând regele advers şi 
făcând inevitabil matul.

Cu siguranţă că animalele au multe de învăţat de la oameni, dar şi invers, oamenii 
pot învăţa multe de la animale doar studiindu-le comportamentul. E ca şi în şah: alb 
şi negru, oameni şi animale, ne asemănăm, dar totuşi ne deosebim... De remarcat 
curajul cu care pisica mea dragă a înfruntat pericolul pentru a-şi atinge scopul, chiar 
dacă în final n-a prins nici un porumbel, dar pericolul n-a constituit un obstacol pentru 
ea. Întâmplarea asta m-a făcut să-mi regândesc strategia de joc pe tabla de şah, mi-a 
dat încredere, curaj în atac, mai ales îndrăzneala de a înfrunta pericolul reprezentat 
de adversar.

Alb şi negru, două culori care luate ca atare nu reprezintă altceva decât... două culori, 
însă în „lumea celor 64 de pătrare” ele reprezintă doi adversari, dar totodată şi prieteni 
aflaţi într-o competiţie în care respectul şi fair-play-ul primează. Dar transpunându-le în 
viaţa reală reprezintă binele şi răul cu care ne întâlnim zi de zi.

Atunci când sunt în faţa tablei de şah indiferent de culoarea cu care joc mă transpun 
în rolul binelui. Asta mă ajută să gândesc pozitiv, şi-mi impune să încerc să înving 
răul indiferent de obstacole, dar totodată să-mi respect adversarul dacă aştept acelaşi 
lucru de la el.

Vital
Premiul II, Proză 15-18 ani 

Coste Laura, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva

Îşi ridică pleopele mari, lăsând la vedere acei ochi de un albastru glacial, irigaţi 
în lacrimi care, scurgându-se pe podeaua de bambus, îi zgâriau timpanul. Îşi simţea 
corpul inert, incapabil să-i dea vreun răspuns, atârnând incert deasupra sălii, cu 
mâinile încrustate în inelele metalice, la câţiva metri de podea şi de sufletul său 
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insolent. Venele săpate adânc în dosul 
palmei sale mari îşi schimbaseră 
culoarea, devenind vineţii, iar mâinile, 
în întregimea lor, îi trădau viaţa de atlet. 
Făcu un salt scurt, timp în care inelele 
metalice pendulau în aer şi simţi cum 
sângele îi coboară năvalnic în obraji, iar 
apoi le prinse din nou cu ură între mâini 
păstrându-şi poziţia iniţială: aceea de a 
privi sala goală cu capul invers. Privea 
cum se scurge lumina zilei, gândindu-se 
cum, timpul antrenamentelor se scurge 
în cel al cugetării ca mai apoi el, la rândul 
său, să se scurgă în timpul rugăciunii şi 
al somnului.

Gândurile îi erau înţesate de amintiri 
despre momentul în care o simplă 
nedreptate menită să-i arate faţa urâtă 
a sportului l-a făcut să-şi dorească cu 
atâta ardoare să ajungă să participe la 
Olimpiadă. Încă de atunci, văzuse în acel arbitru o dovadă a faptului că omul era prea 
mărunt în raport cu misiunea pe care o are şi că, prin aceste fapte injuste, fiinţele 
umane cad sau se ridică. Nu era cazul lui. Nu se simţea nici superior, dar nici degradat 
în concordanţă cu normele morale pe care le impunea viaţa sportivă, dar ştia că 
a lupta fără pic de cutezanţă pentru a ajunge ca un simplu salt în care mâinile lui 
prindeau puternic inelele metalice să îl lase în amintirea oamenilor care, cândva, îl 
nedreptăţiseră.

Reflecta fugitiv la toate valorile olimpice pe care Pierre de Coubertin le lăsase în 
urma lui şi, deşi visa să câştige, era conştient că marea lecţie a sportului „nu este să 
câştigi, aşa cum în viaţa nu contează triumful, ci lupta”. Îşi dorea să lupte bine, astfel 
încât, dacă ar fi învins într-una dintre cele mai mari bătălii ale vieţii lui, să ştie că a fost 
un adversar greu de doborât, care va rămâne o pată de sânge în inima triumfătoare a 
celui câştigător.

Îşi amintea de carneţelul său gravat cu simboluri menite să îl motiveze în asemenea 
măsură încât într-un anume moment al vieţii lui să ţină un discurs despre asta. Un 
carneţel împânzit de 5 cercuri întrepătrunse, cât şi o flacără pe care o arse într-o zi 
nefastă de toamnă, când simţi că, paradoxal, în sufletul său ceva se stinse. Un imn 
scris pe mai multe pagini, mai multe motto-uri trântite în colţurile filelor albe, cât şi 
jurăminte rostite de atleţi pe care-i admira şi în care descoperise că fair-play-ul există 
şi că manifestarea grandioasă pe care cândva o impuse sportul dăduse roade în 
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comparaţie cu vremea în care credea că aceasta prezintă o mare doză de ipocrizie. Se 
observa în caligrafia sa pasiunea, căci cuvintele erau atunci pentru el un soi de sprijin 
în împlinirea viselor şi simţea că dacă nu va scrie în fiecare zi despre visul lui îşi va uita 
menirea şi va alerga desculţ prin praf.

Un salt rapid care deborda perfecţiunea actelor sale sportive îl aduse pe salteaua 
de bumbac, unde zăcu timp de câteva clipe. Se întinse după rucsacul în care se aflau 
haine şi scose din el o poză în care se afla alături de un bătrân din al cărui chip nu se 
putea reţine nicio trăsătură, în afară de liniştea unor ochi enormi care erau într-o stare 
de linişte perpetuă. Fotografia schiţă un zâmbet pe faţa sa palidă şi îi reaminti cele trei 
întrebări la care, într-un anume timp, nu fusese capabil să răspundă: „Cine eşti tu? 
Acest moment....... Ce oră este? Acum ...... Unde eşti? Aici.”

Acest bătrân care sfida noţiunea vârstei îşi lăsase amprenta asupra vieţii, devenind 
un adevărat guru pentru spiritul său olimpic, învăţându-l despre competiţia corectă 
şi victoria ca aparţinând atât celui mai bun cât şi celui care a fost înfrânt de cel mai 
bun prin măreţia participării sale, despre valoarea timpului şi a momentului în care 
mii de oameni îţi privesc prestaţia şi despre încrederea în valorile fundamentale ale 
umanităţii. Îl învăţase că cei mai norocoşi atleţi sunt cei care, în timpul spectacolului 
lor, pentru că sportul reprezenta o artă, sunt aceia care reuşesc să aibă contact vizual 
cu un spectator, să vadă emoţia şi uimirea în ochii unei fiinţe care îl priveşte şi din 
care să prindă noi forţe. În asta credea că ar consta spiritul olimpic: în ceea ce le 
oferi oamenilor, în competiţia corectă, indiferent de rasă, religie sau naţionalitate 
cum afirma însuşi Pierre de Coubertin şi în pasiunea cu care faci ceea ce iubeşti, căci 
adevăratele lucruri frumoase le facem fără cutezanţă, în concordanţă doar cu sufletul 
înhămat de speranţe.

Îşi luă rucsacul şi păşi apăsat spre ieşire, privind încrezător la inelele metalice care 
încă pendulau deasupra sălii şi la ziua Olimpiadei de mâine. Şi ştia că indiferent de 
înfrângere sau triumf, el va fi un câştigător. Căci învăţase viaţa prin prisma sportului.
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Un învins care a câştigat
Premiul I, Proză, 15-18 ani 

Răduţ Ioana Cristina, Colegiul Naţional „Alexandru Odoblescu”, Piteşti

„Eşecul ar trebui să ne fie profesor, nu gropar. Eşecul înseamnă întârziere, nu 
înfrângere. Este un ocol temporar, nu o fundătură” 

John Maxwell

Tărâmul inocent de vis alunecă uşor în spatele orizontului şi realitatea începe să 
mă ciupească. Fantasmele grandioase, drumurile pavate cu intenţii bune şi planurile 
mele perfecte din vis s-au dus. Deschid ochii. Sunetul trâmbiţei a speriat orice urmă 
de somn care încerca să se instaleze. Privesc în jos şi văd că stăteam pe o pătrăţică 
neagră, aşezată lângă una albă, apoi una neagră şi tot aşa. Eram pe terenul minat, 
unde orice mişcare era foarte importantă. Privesc peste umăr şi văd restul echipei cum 
aşteapta semnalul. Lângă mine, de o parte şi de alta, stăteau la fel de entuziasmaţi 
colegii mei. Eram toţi agitaţi.

În depărtare îşi fac apariţia, rând pe rând, siluetele negre care întunecau zarea 
cu aerul lor sumbru şi rece. Cu paşi greoi şi armuri grandioase, siluetele îşi ocupau 
poziţiile de luptă. Aveam aceeaşi aşezare, acelaşi număr de coechipieri şi aceleaşi 
forţe dar la final, doar o echipă putea ieşi învingătoare. Eram pionul unui joc care nu 
cunoşte egalitatea, un joc care va avea învingători şi învinşi.

O linişte de mormânt se aşternuse ca o atingere duioasă peste sufletele noastre 
agitate. Toată această zarvă de început speriase atât de mult natura încât şi acum, 
după calmarea spiritelor, continua să tremure din adâncul pământului. Era un tremur 
de nelinişte, un tremur care nu te lăsa să vezi ce va urma. Timpul uitase să mai curgă...

Privirile nedumerite şi dorinţa de a începe au făcut ca de nicăieri să se audă 
ticăitul subţire al unui ceas. Secundele curgeau şi bătălia începuse. Împins de o voce 
impunătoare ridic piciorul şi păşesc pe pătrăţica albă din faţă. Nu ştiu de ce dar până 
atunci nu reuşisem să mă mişc iar acum, din senin, eu eram cel care făceam primul 
pas. Şi chiar şi aşa nu ştiam unde o să mă duc sau ce urmează să fac. M-am mişcat 
condus de aceeaşi voce şi am încercat să ajung la pătrăţica neagră însă un cordon 
invizibil m-a ţinut în mijlocul pătratului alb care parcă mă prinsese de picioare. Eram 
din nou prizonierul minţii mele şi nu puteam riposta. Curiozitatea adăugată probabil 
la neliniştea din suflet m-au făcut să mă întorc şi să caut cu privirea nişte răspunsuri. 
Acea întoarcere spre trecut a fost şansa mea de a lumina toate colţurile întunecate 
din interiorul minţii. Undeva în spate, ascuns de siluetele impunătoare ale ostaşilor 
săi, ocrotit de o viţă regală şi păzit de zidurile groase ale celor două turnuri, se zărea 
coroana măreaţă a regelui care strălucea, îmbrăcând cu o aură pe cel ce o purta.

Totul se luminase pentru mine. Eram pionul ales de rege să facă primul pas într-o 
bătălie a minţilor, o bătălie corectă şi fără violenţă din care singurele incidente puteau 
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fi produse de scânteile ieşite la lovirea celor două strategii diferite. Nu era un război pe 
viaţă şi pe moarte ci doar o confruntare a intelectului celor doi jucători. Rând pe rând 
mutările au început să curgă şi tabla de şah devenea din ce în ce mai aglomerată. 
Sacrificaţi sau obosiţi, pionii se retrăgeau pe marginea câmpului de luptă pentru a 
urmări următoarele mişcări. Stăteam lipit de pătratul de omăt pe care începusem să 
îl îndrăgesc, bucurându-mă de onoarea de a vedea tacticile minuţioase ale giganţilor. 
După un timp, fiecare echipă a început să îşi trimită cei mai buni jucători la atac şi 
astfel am avut în faţa ochilor mei scene memorabile de luptă între nebunii ambelor 
echipe sub tropăitul sălbatic al cailor osteniţi care galopau încojurându-i. A urmat apoi 
întâlnirea paşnică a turnurilor care în confruntarea lor au creat un zid chinezesc pe 
pietrele cărora, dichisite şi grandioase, reginele se întreceau în mărimea pietrelor 
preţioase sau calitatea ţesăturilor din haine.

Toate acestea se întâmplau sub privirile mele uimite şi în acompaniamentul ticăitului 
care de la un timp devenise puţin iritant. Fiecare secundă trecută era ca o picătură 
aruncată într-un vas plin cu apă iar ecoul izbirii te făcea să îţi pierzi concentrarea. Eram 
atât de fascinat de mişcările tandre ale reginelor încât nu am observat paşii umbrelor 
care s-au strecurat pe lângă mine. Am simţit doar cum picioarele nu mă mai ţin şi mă 
cutremur peste pătratul care mă găzduise în tot acest timp. Asprimea lui nu mai era 
atât de intensă şi parcă tot trupul meu zăcea acum pe un nor pufos. Înfrângerea era 
dureroasă dar locul unde căzusem mă făcea să cred că eu nu eram un învins. Mi-am 
adus aminte imediat de vorbele unui scriitor care spunea că „Nu eşti învins decât dacă 
refuzi lupta” (Mircea Eliade). Eu nu refuzasem nimic şi chiar dacă acum eram jos, 
înecându-mă în propriile mele dezamăgiri, am avut o ultimă dorinţă de a mă ridica. 
Mi-am proptit palmele bătătorite în covorul alb, de spumă, şi am simţit cum coloana 
vertebrală ordona fiecărui oscior din corp să se îndrepte. Eram un învins care până 
la urmă nu pierduse nimic, un pion care câştigase multe din înfrângerea obţinută. 
Această confruntare nu făcuse decât să îmi arate nivelul meu şi să umple golurile care 
mă împiedicau să devin un învingător. Pierdusem şi nu îmi plăcea însă nu aveam de 
gând să mă comport ca un cameleon, să mă ascund undeva şi să îmi plâng în sine. 
Aveam de gând să privesc înlăcrimat la campionii partidei şi să notez cele mai bune 
mutări. Mi se dăduse o şansă iar eu nu puteam decât să profit de ea ca să pot evolua.

Prăfuit şi ostenit m-am îndreptat către câştigător şi i-am strâns cu stimă mâna, 
felicitându-l. Am plecat apoi de acolo convins că acea strângere de mână mi-a oferit 
mai mult decât încrederea în mine şi dorinţa de a reveni la un nou joc.

Sunetul ploii şi mirosul asfaltului încins, stropit cu picături călătoare din cer, m-au 
condus pe drumul spre realitate. Mi-am dat seama treptat că fusesem câştigătorul unei 
excursii şi cunoscusem o lecţie predată de cel mai bun profesor al sportului: eşecul. El 
mă învăţase că nu a fost momentul meu să câştig nu că acel moment nu există şi că 
din orice situaţie ai de învăţat.
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Zâmbet de învingător
Premiul II, Proză 11-14 ani 

Neamţi Oana, Liceul Tehnic „Feldru”, Bistriţa Năsăud

Soarele abia se ivise de după nori, mângâind faţa umedă a pământului. Încet, încet, 
curajoşii îşi făceau apariţia pe stadion. Unii călcau cu sfială, încurajaţi de razele din ce 
în ce mai strălucitoare, alţii păşeau cu încredere răspunzând cu o privire tăioasă norilor 
cenuşii care se plimbau încă nestingheriţi, furând din aurul soarelui.

Iată-l! A intrat puţin nedumerit, fiind atent la explicaţiile antrenorului. Avea aceiaşi 
ochi iscoditori şi atenţi la detalii. Mircea, sportivul şcolii noastre, îşi începuse imediat 
antrenamentul. Urma Campionatul Naţional de Atletism. Cu siguranţă, era hotărât să 
fie, din nou, primul care va trece linia de sosire.

De câteva zile antrenamentele deveniseră din ce în ce mai intense. De multe ori 
avea impresia că acestea nu se mai sfârşesc. Antrenamentul complet dura câteva ore: 
exerciţii fizice urmate de câţiva kilometri de alergat. După o perioadă, când picuri de 
oboseală îi mângâiau chipul, Mircea se aşeza pe iarba umedă. Nu trecea mult timp şi 
se ridica, alergând din nou. În fiecare zi mai mult, mai mult...

Antrenorul îl încuraja şi îl sfătuia permanent, iar câteodată alergau împreună. 
Mereu îl îmbărbăta cu aceste cuvinte: „şi locul doi sau trei e bun, însă, ca să fii renumit 
şi să devii cineva, ai nevoie de locul I!” De aceea, ţinta blajinului sportiv era locul I. 
Vocea aspră a antrenorului îi răsuna pretutindeni. O auzea în timp ce alerga, în timp ce 
stătea de vorbă cu prietenii lui şi, în ultimul timp, îi tulbura şi somnul. Dorea cu ardoare 
obţinerea locului I. Dacă îl va obţine, se va simţi mai aproape de Usain Bolt, idolul său.

Zilele s-au scurs, alergând una după alta. Antrenamentele lui Mircea, din ce în ce 
mai epuizante, nu se mai desfăşurau pe stadionul de la marginea oraşului. Băiatul 
plecase la Campionatul Naţional de Atletism.

Emoţiile bântuiau sufletele celor ce îl cunoşteau, mai ales că aflaseră că Mircea se 
calificase în finală.
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Competiţia finală! La microfon au fost anunţaţi, rând pe rând, finaliştii care se 
aşezau hotărâţi la linia de start. Lui Mircea, din tribune îi ţineau pumnii tatăl său şi 
câţiva colegi. Tuturor le-a stat o clipă sufletul în loc în momentul startului. Apoi, privirile 
urmăreau alergătorii care, în goana lor, păreau nişte umbre colorate. Mircea era printre 
primii alergători. În urma acestui grup, ceilalţi concurenţi arătau deznădăjduiţi.

La un moment dat, băiatul zări pe pista de alergare un obiect de care era să se 
împiedice. Fără să se mai gândească, se aplecă şi aruncă periculosul obiect în afara 
spaţiului dedicat alergării. Voia să evite rănirea vreunui concurent. Abia când dădu cu 
ochii de adversarii săi, observă că aceştia îl depăşiseră. Pierduse timp preţios, iar linia 
de start se apropia vertiginos. Strânse din dinţi şi continuă alergarea, recuperând din 
timp. Când a trecut linia de final, a fost întâmpinat de un ropot de aplauze, deşi nu 
ajunsese pe locul întâi. Gestul său îl costase medalia cea strălucitoare.

Totuşi, atmosfera de pe stadion, cuvintele celorlalţi, îmbrăţisările şi, mai ales, 
felicitările antrenorului l-au făcut să-şi dea seama de ceva: în viaţă, câştigătorii 
adevăraţi sunt aleşi, de multe ori, prin felul lor de a fi.

- ...iar pentru a fi bun, generos şi atent la ceilalţi, nu există antrenament, se auzi 
vocea crainicului stadionului care îl prezintă pe Mircea.

Acesta urcă sfios pe podiumul de premiere. Deşi se afla pe locul al II-lea, acelaşi 
zâmbet de învingător îi strălucea pe obraji!

Ferestrele din noi...
Premiul I, Proză 11-14 ani 

Ţancu Mihaela – Isabelle, Şcoala Gimnazială nr. 3, Zimnicea

Linişte... Stau la fereastră şi privesc în depărtare. În faţa mea, o lume-ntreagă se 
deschide... Mijesc ochii şi, ca prin farmec, aerul prinde a dansa în cercuri multicolore. 
Rămân uimită de atâta frumuseţe. Văd cerul şi pământul cum se joacă cu mingea 
aurie a soarelui. Mai departe, văd Calea Lactee cum rostogoleşte bile colorate printre 
stele: Pământul-albastru, Marte-roşu. Undeva în univers, îl văd, liniştit pe planeta sa, 
pe Micul Prinţ ţinând în mână un măr, aromată sferă verde ce-i aminteşte de Terra. Mă 
întorc pe Pământ şi văd un cerc de un negru strălucitor. Ba nu, sunt mai multe, sunt mii 
de ochi ce privesc şi cerul şi pământul şi stelele din Calea Lactee...

Poate părea curios jocul meu de-a stelele. Însă mie îmi place să privesc lumea prin 
ferestrele dinlăuntrul meu. Acum sunt un simplu spectator al Jocurilor Olimpice, înşirate 
ca nişte mărgele pe firul nevăzut al vremii... şi cu degetele gândului, mângâi fiecare 
olimpic. Cum este oare să fii unul dintre ei? Poţi simţi competiţia ce se desfăşoară în 
tine, energia care arde de nerăbdare să se dezlănţuie, sufletul împăcat, căci doar tu 
eşti cel mai bun şi reprezinţi o ţară cu mare drag? Întrebări fără răspuns. Răspunsuri 
pe care nimeni nu le va dezvălui. Dar ele se află totuşi într-un olimpic. Aş dori să fiu 
măcar pentru o clipă în locul lui, să simt acea tensiune care îl apasă. Este greu, dar nu 
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imposibil! Mă entuziasmez la gândul că, odată şi odată, voi putea trăi această minune, 
voi simţi gustul victoriei, al reuşitei. Visez...

Călătoresc pe aripile albastre ale închipuirii. Sunt eu, veşnicul hoinar printre stele. 
Mă pierd în gânduri şi sentimente. Recunosc, mă simt în al nouălea cer. Aterizez pe 
alte tărâmuri, necunoscute... dar parcă dragi sufletului meu. Este un miracol, când te 
vezi pe un teren de handbal din trecut. Jocul începe. Sunt confuză: sunt o jucătoare 
sau privesc? Nu pot desluşi. ştiu doar că sunt acolo. Parcă timpul încremeneşte şi 
au suflare doar cei care joacă şi mingea. Paşii lor se transformă în grozave sunete ce 
asurzesc şi tulbură liniştea tuturor. Vântul, nestatornicul vânt, nu se mai poate opune 
puterii cu care toţi aruncă în poartă. Picioarele deja nu mai ating solul. Zgomotele sunt 
din ce în ce mai reduse, până când nimic nu se mai aude, ci doar se vede. Sunetul a 
dispărut în aceste clipe de glorie, ultimele... cele decisive. şi priveşti cu mare atenţie 
scorul egal, şi stai cu sufletul la gură atunci când, pentru ultima dată, mingea mai 
poate fi prinsă de cineva şi aruncată în gol, în poartă, ca apoi timpul să prindă viaţă, 
vântul să înceapă să adie, ropote de aplauze să izbutească şi una dintre echipe să 
cunoască gustul dulce şi parfumat al victoriei.

Fără să îmi dau seama, am ajuns doar clipind, într-un loc plin de oameni şi, în 
mijloc, o masă... De o parte şi de alta, doi oameni plini de energie. Două palete şi o 
minge. Un fluier şi... jocul începe. De această dată, liniştea a pierit. Zgomotul îi ia locul 
şi tu stai cuminte, în lumea ta şi priveşti. În ciuda faptului că locul este imens, ţie ţi se 
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pare că totul se desfăşoară într-un spaţiu în care exişti doar tu şi competiţia. Ca şi cum 
restul lumii nu ar exista. Desluşeşti concentrarea din ochii lor. Vezi cum se încruntă şi 
începi şi tu să faci asta. Îţi place jocul. Vezi cum un punct alb se plimbă de colo-colo. 
Urcă şi coboară. Zboară şi pluteşte. Însă atunci când cade... O săritură, două, trei, un 
zgomot şi... Linişte. Cu siguranţa jocul s-a terminat, sau urmează să se termine. Dar tu 
pleci în alte locuri, curios să afli cât mai multe, să simţi că în tine se desfăşoară jocul, 
competiţia.

Deja atmosfera se schimbă. Doi oameni îmbrăcaţi în alb, purtând o cască pe cap. 
Înaintea lor, două spade lucioase, în care te poţi oglindi. Aşteaptă într-un singur loc 
nemişcaţi. Rămân ca de piatră. Deodată, jocul începe şi cu toţii parcă sărim peste 
prezent şi trecem într-un spaţiu uitat de lume, acolo unde tăcerea strigă, iar liniştea 
vibrează... Şi aşa se desfăşoară totul. O spadă taie aerul în două. Alta lasă dungi 
nevăzute şi îşi continuă cu putere drumul. Dar cei care le mânuiesc unde sunt? S-au 
transformat în pasăre, în aripă, în zbor... Într-o competiţie, unul câştigă şi celălalt pierde. 
Dar amândoi luptă până la ultima picătură, căci amândoi sunt învingători. Nu există 
învinşi, ci doar în sufletul unora picură, de undeva din adâncul sufletului, amărăciune. 
Jocul se termină. Revenim în acelaşi spaţiu de unde a început totul, jucătorii lăsând 
spadele jos, luând din nou poziţia unor statui de piatră. Şi toată lumea se retrage. Plec 
mai departe. 

Sunt o fiinţă nevăzută şi plutesc. Acum însă am pătruns într-un univers albastru. 
Acolo, unde simţi mângâierea suavă a brizei care îţi bate în faţă. Acolo, unde soarele 
îţi pârleşte obrajii. Acolo, unde tu eşti una cu apa şi apa una cu tine. Nu-ţi pasă că 
te izbeşte în faţă. Tu eşti cel ales, căci doar unul ca tine poate călători în basmele 
copilăriei şi o poate zări pe Mica Sirenă undeva în adâncuri. Doar unul ca tine poate 
simţi parfumul unei alge, poate vedea culoarea unui coral, poate atinge un peşte ce 
înoată leneş... Poate asculta cântecul lumii de undeva din adâncuri... din locuri cu 
mistere pe care doar tu le ghiceşti, doar tu le vezi şi doar tu le poţi auzi. Îţi place, nu-i 
aşa? Dar competiţia începe. Şi ce-ţi pasă dacă unii sunt la suprafaţă şi alţii se înfruntă 
cu valurile. În mintea ta nimic nu are ce să mai caute pe pământ, ci totul este în apă. 
Nimeni nu trebuie să mai vorbească, ci să tacă uimit de jocul celor ce se înalţă şi 
coboară. Seamănă cu nişte delfini, dar apoi uşor-uşor sunt din nou oameni. Aceiaşi 
oameni care s-au înfruntat cu ceilalţi, dar şi cu sine. Aceiaşi care au lăsat pentru câteva 
clipe ceea ce sunt la suprafaţă şi au fost una cu apa şi spuma valurilor sale.

Dar, când chemarea începe să-şi arunce adâncul său ecou peste tine, nu poţi sta 
nemişcat fără a-i răspunde. Şi mă întorc înapoi la întrebările mele fără răspuns... Chiar 
dacă irisul unui om nu poate avea decât câteva culori, un lucru îl ştiu sigur: întotdeauna 
sportivii vor ţine ascuns în irisului lor conturul şi culoarea unuia dintre cele cinci cercuri 
olimpice. Mi-a plăcut să stau şi să privesc prin ferestrele din mine. Mi-a plăcut să 
depăşesc bariera dintre cer şi pământ, dintre timp şi spaţiu. Sunt doar un copil şi 
din când în când mă joc de-a stelele, de-a timpul, sau de-a oamenii... Aşa am putut 
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să fiu unul dintre cei care au scris 
istorie în competiţiile olimpice... Poate 
nu o să fiu niciodată un campion, 
dar ”cel mai important lucru nu este 
să câştigi, ci să participi, aşa cum în 
viaţă nu contează triumful, ci lupta”. 
Nu oricine ajunge acolo. Nu este uşor, 
dar nici imposibil. Trebuie doar să-ţi 
doreşti cu adevărat.

Stau la fereastră şi privesc. În faţa 
mea, o lume-ntreagă se deschide. 
Mărgelele colorate împrăştie culori 
peste lume... Sunt Jocurile Olimpice 
– arc peste timp ce pune în faţa. 
Trecutul cu Prezentul. Aflat între ele, 
Omul se priveşte ca în nişte oglinzi 
paralele, văzându-şi fiinţa subţirea ca 
o rază. Se uită spre soare şi porneşte 
încrezător mai departe, către viitor. 
„Citius, Altius, Fortius!”... Omul a 
învins!

Linişte...

Inelele olimpice
Premiul III, Poezie 11-14 ani 

Tudor Trif, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău

Amurgul poate să-i cearnă lumini
inelelor celor cinci continente
ca o aripă albă înflorită-n grădini
de colţul unei stele ce-anină cununi
pentru pacea planetei.

Să lupţi pentru gloria celui mai bun, 
să poţi să împarţi cu alţii lumina
din dreptul Olimpului tău
mereu şi acum
să-nveţi să cinsteşti şi zborul şi căderea!
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E Galateea noastră în care 
ne regăsim mereu mai curaţi
cu gânduri trimise-n competiţii
pe arene de iubiri circulare
în mijlocul cărora inelele prind floare!

Alergătorul de cursă lungă
Premiul I, Poezie, 15-18 ani 

Apostol Bianca, Liceul Tehnic Oltchim, Râmnicu Vâlcea

Aleargă, munceşte, scrâşneşte şi taci.
Clepsidra să-ţi fie doar singur duşman.
Senină să-ţi fie răbdarea când tragi, 
Aleargă, munceşte, scrâşneşte şi taci.

Aleargă, munceşte, scrâşneşte şi taci.
Aleargă prin ploaie spre durul metal
Munceşte cu tine mai bun tu să fi.
Scrâşneşte cu gândul la steag.
Şi taci.
Nisipul clepsidrei mereu să-l întreci
Când vântul te-mpinge din faţă-napoi.
Şi taci.
Sub soarele galben ca aurul cald
Aleargă să birui şi om şi bocanc.
Aleargă, munceşte, scrâşneşte şi taci.

Aleargă, munceşte, scrâşneşte şi taci.
Jaloane şi garduri şi bălţi cât oceanul,
Şi oameni şi fluier şi clopot final,
Să nu vezi, să n-auzi, să nu speri trofeul,
Dar să ştii că întâiul vei fi numai tu.
Şi taci. Când durerea te-ndeamnă să plângi.
Şi taci. Când nu imnul tău îl asculţi.
Şi taci. Când poza te-arată pe tine învins.
Şi taci. Când timpul te-mpinge pe tuşă să stai.
Aleargă, munceşte, scrâşneşte şi taci.
Şi ţipă.
Când tu ştii că dreptatea e-a ta.
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Peste limite
Premiul II, Poezie 11-14 ani, 

Dinulescu Dorin, Şcoala Gimnazială nr. 197, Bucureşti

Motto: Întotdeauna se poate!

Cu auzul încordat şi bratele-ntinse spre cer,
Număr bătăile inimii şi fluierul mă lansează în aer.
Plonjez în apa transparentă şi rece,
Şi timpul cu ritmuri de aripă trece.

Cu mintea străpunsă de un singur gând,
Marginea bazinului am atins-o blând,
Şi-o mână cunoscută mă trage afară
Ţinându-mă strâns ca pe o rară comoară.

În ropot de palme vesel scandat,
Timid, spre podium am înaintat,
Şi am înscris o istorică clipă
Cu recompensă în formă de cupă.

Probabil că cerul e încă albastru,
Aşa era şi-atunci, la dezastru.
De-atunci nimic nu-mi mai este atipic,
De ce? Pentru că sunt un paralimpic.

Eu vreau să fiu campion
Menţiune, Poezie 7-10 ani 

Nicolae Andrei, Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Chiajna

Iubesc mişcarea, iubesc sportul
Şi vreau să fiu un campion,
Şi vreau să se mândrească mama
Şi tatăl meu cu-al lor fecior.
Să spună, când primesc medalii, 
Ce mult m-admiră că muncesc,
Să fie mândri când în sală, 
Va cânta imnul românesc.
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Concursul naţional de artă plastică (pictură, grafică şi desen)  
„Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” 

Repetabila valoare

La ediţia din acest an a celei de-a XXII-a ediţii a tradiţionalului Concurs naţional de 
arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” (organizat de Comitetul Olimpic 
şi Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română, în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale), la faza finală au fost înregistrate peste 600 de lucrări, promovate 
de la nivelul etapei judeţene. Dintre acestea, peste 120 au fost reţinute în expoziţia 
găzduită de Muzeul Sportului, al cărei vernisaj a avut loc în ziua decernării premiilor – 
31 octombrie. 

Juriul, alcătuit din prof. Adrian Brăescu, inspector general de arte vizuale în cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale (preşedinte) şi profesorii Oana Isar, Ioana Streinu, 
Silvia şi Teodor Drăghicescu,  a stabilit acordarea următoarelor distincţii:

Categoria 6-10 ani:
• Premiul Special: GORGAN DANIEL Şcoala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”, 

     Bucureşti 
• Premiul I: ANGHEL MIHAELA   Palatul Copiilor, Alexandria   
• Premiul II: STRATULAT ANDREEA   Palatul Copiilor, Piatra Neamţ 
• Premiul III: CONSTANTINESCU ANCA Şcoala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”, 

CRISTINA   Bucureşti 
• Menţiune: POENARU ALEXANDRA Palatul Copiilor, Alexandria 
• Menţiune: CRISTIAN TEODORA MARIA Palatul Copiilor, Alexandria 
• Menţiune: POP AVA   Şcoala Gimnazială de Arte nr. 2, 

     Bucureşti
• Menţiune: VOICU ROBERT   Grădiniţa nr. 251, Bucureşti 
• Menţiune: KRESTYAN MARIA   Palatul Copiilor, Craiova 

Categoria 11-14 ani:
• Premiul Special: TOMA ELIANA IRINA Palatul Copiilor, Galaţi
• Premiul I: RADU SOFICA   Liceul Greco–Catolic „Timotei Cipariu”, 

     Bucureşti 
• Premiul II: GEGEA MARIA   Colegiul Naţional de Arte „Regina 

     Maria”,Constanţa 
• Premiul III: ROMAN GABRIEL   Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, 

     Suceava 
• Menţiune: TOMA RĂZVAN   Palatul Copiilor, Craiova 
• Menţiune: SERSESCU MARTA   Şcoala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”, 

     Bucureşti
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• Menţiune: BAŢU ANDREI Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, 
   Constanţa 

• Menţiune: FARKAS YVETTE Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Oradea 
• Menţiune: CIOBĂNESCU 

ALEXANDRA Liceul de Arte „George Georgescu”, Tulcea 

Categoria 15-18 ani:
• Premiul Special: COJOCARIU 

SIMONA Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova 
• Premiul I: RĂUCESCU RĂZVAN Liceul de Artă „Victor Brauner”, Piatra Neamţ 
• Premiul II: ALB ALEXANDRA Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, Satu Mare 
• Premiul III: BĂLAŞA TATIANA Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, 

   Bucureşti 
• Menţiune: CIOT ALEXANDRA Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, 

   Suceava 
• Menţiune: NIGA IONUŢ Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”,  

   Suceava 
• Menţiune: FLOREA DOINA Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, 

   Suceava 
• Menţiune: CIURUSNIUC IRINA Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, 

   Bucureşti 
• Menţiune: TUDORACHE 

ANDRADA MARIA Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, 
   Constanţa 

Laureaţii au primit, din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, diplome, 
materiale specifice artelor plastice şi albume de artă.

Gala laureaţilor a avut loc în ziua de 31 octombrie, în sediul Casei Olimpice din 
Bucureşti, fiind onorată de prezenţa laureaţilor, a membrilor juriului, reprezentanţi 
ai Ministerelor Educaţiei Naţionale, Tineretului şi Sportului, personalităţi din lumea 
sportivă şi din mass-media.

Parteneri tradiţionali ai acestei Gale, elevii de la Şcoala Gimnazială de Arte 
„Iosif Sava” din Bucureşti au întreţinut atmosfera cu momente artistice atractive şi 
interesante. S-au impus atenţiei interpretele Andra Pavel, Mara Pripon, Anastasia şi 
Ştefania Ivanov, Ana Miruna Stavri, pregătite de către doamnele profesor Cristina 
Bădăruţă, Mihaela Anghel şi Maria Cosma, sub conducerea artistică a dnei director 
prof. Ani Marie Paladi. 



Activităţi desfăşurate sub egida 
Consiliului de Conducere al A.O.R.
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Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace

La data de 6 aprilie 2014, în sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 162 s-a sărbătorit 
„Ziua internaţională a sportului, pentru dezvoltare şi pace”. 

Acest eveniment rezultă, în mod firesc, din rezoluţia adoptată de către Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite nr. 67/296 din 23 august 2013. Ea vine să afirme şi să 
confirme importanţa pe care forul mondial o recunoaşte sportului ca mijloc necesar de 
comunicare între oameni, ca factor de stabilitate şi progres în lume, sub semnul păcii 
şi al cooperării internaţionale. 

„Ca membri ai Familiei Olimpice şi ai Mişcării sportive mondiale, avem un rol de 
jucat în această sărbătoare, demonstrând impactul social pe care sportul, încă de la 
etapa de iniţiere până la marea performanţă, îl are asupra comunităţii şi bunăstării 
noastre de zi cu zi” se subliniază în scrisoarea pe care Preşedintele C.I.O., dl. Thomas 
Bach, a adresat-o tuturor Comitetelor Naţionale Olimpice, cu îndemnul de a serba cum 
se cuvine acest eveniment.

Obiectivele prioritare ale acţiunii au fost:
• Promovarea sportului şi a activităţii fizice ca limbaj universal şi mijloc inovator 

pentru educaţie, sănătate, incluziune socială, durabilitate, dezvoltarea tinerilor 
şi construcţia păcii.

• Promovarea educaţiei fizice de calitate pentru toţi copiii.
• Exemplificarea acţiunilor existente ale Familiei Olimpice privind sportul pentru 

schimbarea socială.
• Susţinerea nevoii de investiţii în sport (infrastructură, educaţie fizică, accesibilitate 

la programele pentru etapa de iniţiere) în cadru guvernamental.
• Încurajarea membrilor Mişcării Olimpice să sprijine guvernul în această celebrare.
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română, s-a implicat 

activ în pregătirea şi derularea momentului recomandat. Au fost alocate acţiunii, pentru 
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sprijinul metodic necesar şi logistica aferentă, inclusiv premiile destinate a recompensa 
evoluţiile sportive ale participanţilor. Filiala A.O.R. Bucureşti a fost mobilizată la o 
cooperare eficientă între filialele sale de sector. Locaţia stabilită: moderna sală de 
sport a Şcolii Gimnaziale nr. 162.

După Ceremonialul olimpic, într-o atmosferă frumoasă, de entuziasm tineresc şi 
dinamism participativ, au început întrecerile, axate pe 3 din cele 5 probe sportive 
ale „Pentatlonului Olimpic Şcolar pentru Mileniul III”: alergare pe distanţă de 30 m; 
săritura în lungime de pe loc; aruncarea mingii de baschet. Cele 6 echipe participante 
(alcătuite, fiecare, din câte 6 membri) au provenit de la Şcolile Gimnaziale nr. 5 şi 
nr. 162, Şcolile Gimnaziale „Petre Ispirescu”, „Alexandru Costescu” şi „Geo Bogza”, 
precum şi de la Liceul „Timotei Cipariu”. 

Un program artistic variat susţinut de elevii de la Şcoala Gimanzială nr. 5 şi nr. 
162 din Bucureşti, precum şi de la şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Cernavodă, a 
etalat în faţa celor prezenţi frumuseţea muzicii şi dansului, arte aflate întotdeauna 
într-o relaţie complementară cu activităţile sportive, prin simbioza semnificată de către 
spiritul olimpic şi valorile sale perene.

În urma evoluţiilor în concurs, clasamentul realizat prin adiţionarea punctelor 
dobândite s-a prezentat astfel:

Locul I – Şcoala Gimnazială „Geo Bogza” (profesor îndrumător: Luiza Maria Bălan)
Locul II – Şcoala Gimnazială „Petre Ispirescu” (profesor îndrumător: Ştefan Turea)
Locul III ex aequo – Şcoala Gimnazială nr. 162 (profesori îndrumători: Ion Nicu, 

Cosmin Bărbieru)
Locul III  ex aequo – Liceul „Timotei Cipariu” (profesor îndrumător: Laura Iţcou)
Locul V – Şcoala Gimnazială nr. 5 (profesor îndrumător: Elena Gîscă Vasiloiu)
Locul VI – Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu” (profesor îndrumător: Andy 

George Ioniţă)
La acţiune au fost prezente campioana olimpică Laura Cârlescu Badea (director 

A.O.R.), vicecampioana olimpică Violeta Beclea Szekely (director C.O.S.R.), prof. 
Laurenţiu Oprea (inspector de specialitate în cadrul I.Ş.M.B.), şi alte persoane oficiale 
din cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Ziua internaţională a sportului, pentru dezvoltare şi pace – ediţia I, 2014, a 
constituit o reuşită şi, prin această prismă, deschide calea unei noi tradiţii ce urmează 
a fi amplificată şi îmbogăţită de către toţi participanţii.

C.O.S.R. a oferit tuturor participanţilor diplome şi numeroase premii, constând în 
materiale sportive (tricouri, mingi), cărţi şi albume documentare cu subiect sportiv, 
dulciuri.
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Prezenţe româneşti la acţiunile Academiei Internaţionale Olimpice

Pe parcursul anului 2014, Academia Internaţională Olimpică (A.I.O.) şi-a continuat 
seria activităţilor tradiţionale. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.) prin 
Academia Olimpică Română (A.O.R.) a delegat o serie de participanţi să reprezinte 
România la sesiunile găzduite la Olimpia, Grecia.

Astfel, în perioada 11-18 mai a avut loc cea de-a XII-a Sesiune internaţională pentru 
directori de Academii Naţionale Olimpice (A.N.O.) sau oficiali ai Comitetului Naţional 
Olimpic (C.N.O.). Tema principală a reuniunii a fost „Valorile olimpice”, cu un accent 
special pe „Valorile olimpice în educaţie”. Un total de 81 de Academii Naţionale 
Olimpice şi Comitete Naţionale Olimpice au răspuns afirmativ invitaţiei, trimiţând 106 
reprezentaţi. 

Din partea A.O.R. au participat d-na Maria Olaru, director filiala A.O.R. Timiş şi dl. 
Mihai Milu, secretar filiala A.O.R. Dolj. Dintre subiectele dezbătute de-a lungul sesiunii 
amintim:

• „Sport, demnitate şi drepturile omului” prezentat de prof. dr. Emanuele Isidori de 
la Universitatea din Roma, Italia;

• „Valorile olimpice în cadrul reformei educaţionale propuse de Pierre de Coubertin 
(1889-1937): educaţie pentru pace, libertate şi democraţie” de prof. dr. Eugenia 
Marinez-Gorrono, directorul Centrului de studii olimpice de la Universitatea 
„Autonomous” din Madrid, Spania;

• „Ekecheiria – o idee educaţională pentru dezvoltarea culturii pentru pace” 
de Alexandre Maestre, avocat în domeniul sportului, membru al C.N.O. din 
Portugalia;

• „Diversitatea – o valoarea olimpică în educaţie” de Vassiliki Tzacherista, doctor 
în politici sociale şi educaţionale, Grecia.
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Cea de-a 54-a Sesiune internaţională pentru tineri participanţi a avut aceeaşi 
tematică precum sesiunea anterior menţionată, şi anume „Valorile olimpice”, însă 
lucrările acestei întruniri s-au concentrat pe subtema „Valorile olimpice: respect pentru 
diversitate”. Olimpia a găzduit în perioada 15-29 iunie, 155 de participanţi din întreaga 
lume, 74 de băieţi şi 81 de fete, din 85 de ţări. 

România a fost reprezentată de d-ra Abigail Beatrice Vădean, studentă la 
Universitatea din Cluj, Facultatea de Jurnalism, componentă a echipei de handbal 
”Jolidon” Cluj şi dl. Dan George Trocan, referent în cadrul Federaţiei Române de Kempo.

13 personalităţi eminente specializate în domeniul olimpismului au onorat cu 
prezenţa lor această sesiune, printre care:

• E.S. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Al-Thani, Secretar General C.N.O. Qatar, 
Preşedintele A.N.O. Qatar; 

• Prof. dr. Gertrud Pfister, profesor în cadrul Departamentului de nutriţie, exerciţiu 
şi sport, universitatea din Copenhaga, Danemarca, având ca subiect „Sport şi 
diversitate culturală - excluderi, asimilări şi acceptarea diferenţelor”;

• Prof. dr. Eric Monnin, Conferenţiar universitar, doctor în sociologie, sport, 
sănătate, societate, Universitatea „Franche-Comté”, Franţa cu tema „Educaţie 
olimpică: să învăţăm să ne respectăm reciproc”;

• Dl. Sam Ramsamy, Membru C.I.O., vice-preşedinte al Federaţiei Internaţionale 
de Nataţie, preşedinte Comisia ”Sportul pentru toţi”, lucrarea cu titlul ”Drepturile 
omului şi sportul pentru tineret”;

• Prof. dr. Jim Parry, Universitatea „Charles” din Praga, Republica Cehă, cu 
subiectul „Victorie şi virtute în sport”;

• Prof. dr. Kostas Geordiadis, Decan de Onoare A.I.O., decan Facultatea de „ştiinţe 
ale mişcării şi calităţii vieţii”, Universitatea din Peloponez, Membru al Comisiei 
C.I.O. pentru cultură şi educaţie olimpică, a elaborat tema „Valoarea educaţională 
a olimpismului”.

Pentru anul universitar 2014-2015, A.I.O. în colaborare cu departamentul 
„Organizarea şi managementul sportului” al Universităţii din Peloponez, Sparta 
organizează cea de-a 6-a ediţie a programului de master intitulat ”Studii olimpice, 
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educaţie olimpică, organizarea şi managementul evenimentelor olimpice”. 30 de 
participanţi din 27 de ţări au fost acceptaţi să studieze în cadrul prezentului program 
de master. Solidaritea Olimpică a acordat burse de studii pentru 6 dintre participanţi, 
iar o altă bursă de studii a fost acordată de Guvernul din Azerbaidjan. Din partea A.O.R. 
a luat parte dra. Maria-Alexandra Dospinescu, şef Cabinet Preşedinte C.O.S.R.

Formatul masterului cuprinde două semestre în care studenţii iau parte la cursuri 
în Olimpia, iar cel de-al treilea semestru este destinat pregătirii lucrării de dizertatie. 
Primul semestru de master a avut loc în perioada 18 septembrie – 21 noiembrie şi a 
fost compus din 5 module după cum urmează:

Modul 1 – Istoria şi filosofia sportului în Antichitate: naşterea şi evoluţia sportului;
Modul 2 – Jocurile Olimpice Moderne (renaşterea, evoluţia istorică a Jocurilor 

Olimpice de vară şi de iarnă – aspecte sociale, politice şi culturale ale Jocurilor Olimpice 
– Instituţii olimpice – Legislaţie olimpică);

Modul 3 – Pedagogie olimpică I: Dezvoltarea şi implementarea unui program de 
educaţie olimpică în şcoli;

Modul 4 – Sport şi etică – Filosofie olimpică;
Modul 5 – Metode de cercetare în ştiinţe sociale şi studii olimpice (opţional).
Cel de-al doilea modul va avea loc în perioada 19 martie – 24 mai 2015 şi va 

cuprinde următoarele module:
Modul 1 – Pedagogie olimpică II: Dezvoltarea şi implementarea unui program de 

educaţie olimpică pentru şcoli;
Modul 2 – Jocurile Olimpice şi evenimente sportive majore: organizare şi 

management;
Modul 3 – Marketing sportiv şi sponsorizare olimpică;
Modul 4 – Mişcarea olimpică şi relaţii internaţionale (opţional);
Modul 5 – Sportul de înaltă performanţă: sportivi olimpici şi cariere duble (opţional);
– Planificarea strategică şi operaţională a evenimentelor sportive majore (opţional);
– Management financiar al organizaţiilor sportive (opţional);
– Rolul, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi librăriilor olimpice  (opţional)
Astfel, prin intermediul acţiunilor pe care le organizează, Academia Internaţională 

Olimpică reuşeşte să combine sportul cu educaţia şi cultura, creând puternice legături 
între participanţi şi asigurându-se că valorile şi idealurile olimpice vor continua să fie 
dimensiuni importante în educaţia fizică, etică şi culturală a tuturor celor implicaţi în 
Mişcarea Olimpică şi nu numai.
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Un dialog util 
Întâlnirea cu reprezentanţii filialelor A.O.R.

În perioada 14-17 august, Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani a fost 
gazda primitoare a unei consfătuiri axată pe problematica activităţilor de educaţie 
olimpică, aşa cum sunt ele concepute şi realizate, la nivel central şi local, de către 
Academia Olimpică Română.

Scopul întrunirii a fost de a se efectua o analiză aplicată a activităţilor olimpice 
desfăşurate de către filialele A.O.R. din teritoriu, precum şi de a contura principalele 
direcţii de acţiune a manifestărilor cultural-educative şi sportive ce urmează a se 
desfăşura, pe întreg teritoriul naţional, în perioada 2014 – 2015. 

La acţiune au fost invitaţi să participe, pe lângă reprezentanţii tuturor celor 48 de 
filiale ale Academiei Olimpice Române, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Anti-Doping, 
Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul 
General al Jandarmeriei Române, precum şi din partea Institutului de Istorie „Nicolae 
Iorga” şi a Muzeului Sportului.

Astfel, dna Gabriela Andreiaşu (director general adjunct la “Direcţia generală de 
testare, antitrafic substanţe prohibite” din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping) 
a prezentat comunicarea “De la plantele etnobotanice, la droguri şi doping”. Dra 
Anita Sterea a făcut o recenzie a recentului “Ghid Olimpic”, iar dl. Sorin Marin, de la 
Muzeul sportului, a împărtăşit celor prezenţi concepţia de organizare şi funcţionare 
a prestigioasei instituţii muzeale. De asemenea, dl. locotenent Adrian Dincă, 
reprezentantul Jandarmeriei Române, a expus criteriile şi mijloacele pe care instituţia 
respectivă le utilizează în preîntâmpinarea şi combaterea actelor de violenţă în jurul 
evenimentelor sportive.

37 de filiale din cele 48 existente şi-au trimis reprezentanţi la această reuniune.  
Pe parcursul celor 3 zile de dezbateri (dar şi de activităţi sportive), participanţii au 

avut posibilitatea de a audia temele prezentate de către invitaţi, de a trece în revistă, 
prin scurte prezentări din partea fiecărei filiale, majoritatea acţiunilor desfăşurate în 
plan local şi de a reţine, acolo unde a fost cazul, cele mai bune exemple de bună practică 
în domeniu, întâlnirea constituindu-se într-un bun şi eficient cadru de diseminare a 
acestora către toate filialele.

Pe de altă parte, prezenţa la reuniune a oferit participanţilor un bun prilej de a-şi 
prezenta problemele întâmpinate, specifice fiecărei zone, în materializarea activităţilor 
de educaţie olimpică. Au fost analizate aspecte legate de cooperarea în interiorul 
sistemului integrat de educaţie (relaţia cu instituţiile şi unităţile de învăţământ) un 
accent aparte fiind pus pe relaţionarea cu factorii locali ai administraţiei publice 
(Prefecturi, Primării, Consilii Judeţene, etc.) precum şi cu structurile subsecvente ale 
Ministerelor Tineretului şi Sportului, Educaţiei Naţionale şi Sănătăţii.

Atmosfera destinsă, dar concentrată cu seriozitate şi responsabilitate asupra 
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problemelor supuse dezbaterii, a contribuit la stabilirea unei comunicări sincere, 
realiste între cei prezenţi.  Atât problemele ridicate, cât şi propunerile pentru rezolvarea 
acestora, venite din partea filialelor, au fost analizate de către întreg colectivul de 
participanţi şi, împreună cu recomandările făcute de către conducerea A.O.R./
D.E.O.S.Ş.U., au fost cuprinse într-un document. 

În conformitate cu programul întâlnirii, reprezentanţii filialelor teritoriale au avut 
prilejul de a avea scurte prezentări cu privire la activităţile structurate pe cele patru 
comisii, în perioada primului semestru. Cu această ocazie, s-a putut face o necesară 
şi edificatoare scanare a gradului de implicare a celor în cauză la susţinerea şi 
materializarea activităţilor specifice educaţiei olimpice, cuprinse în planul anual 
elaborat de către A.O.R./D.E.O.S.Ş.U.   

Un moment deosebit l-a constituit conferirea Premiilor pentru promovarea 
olimpismului în intervalul 2011-2013, distincţii ce recompensează, prin tradiţie, 
organizaţia teritorială, dar şi personalitatea al căror aport s-a impus prin devotament şi 
pricepere, eleganţă şi eficienţă în activitatea de educaţie olimpică.

În ultima zi a întîlnirii, conducerea A.O.R./D.E.O.S.Ş.U. a formulat un set de orientări 
asupra principalelor probleme reliefate în cadrul dialogului, legate de:

 - completarea Consiliului de conducere al filialei şi responsabilizarea tuturor 
membrilor prin sarcini concrete de rezolvat;
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 - creşterea interesului pentru înfiinţarea Cercurilor şi a Cluburilor Olimpice, precum 
şi reglementările cuprinse în Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3.462/2012, 
asupra rolului pe care structurile respective îl îndeplinesc în activitatea şcolară;

 - locul educaţiei fizice şi olimpice în activităţile curriculare din lecţia de educaţie 
fizică dar şi în cadrul lecţiilor desfăşurate la alte discipline;

 - amplificarea rolului, importanţei şi prestigiului profesorilor, catedrei de educaţie 
fizică, din instituţia de învăţământ;

 - ponderea activităţilor de educaţie fizică în programele educative şcolare ale 
unităţilor de învăţământ (programele cadru);

 - introducerea în cadrul orelor de educaţie civică, educaţie fizică, consiliere-
orientare, precum şi a altor discipline compatibile, a unor teme referitoare la 
valorile educaţiei fizice şi olimpismului (toleranţă, fair-play, dopaj, combaterea 
violenţei în sport etc.);

 - creşterea atenţiei asupra modului de desfăşurare a fazelor judeţene a celor 
două concursuri de creaţie artistică, pentru ca un număr cât mai mare de filiale 
să aibă reprezentativitate la faza finală;

 - necesitatea desfăşurării unor acţiuni cu tematică olimpică în structurile sportive 
(precum Centrele Naţionale Olimpice pentru Juniori, Cluburile Sportive Şcolare, 
Liceele cu Program Sportiv şi Pedagogice) adresate generaţiei tinere, aflată în 
plin proces de formare ca viitori sportivi de performanţă;

 - întărirea relaţiei cu instituţiile din învăţământul de specialitate, prin organizarea 
de activităţi comune şi sprijin reciproc;

 - instituirea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare instituţională cu unităţile din 
învăţământul artistic, în vederea implicării acestora în activităţile de organizare/
derulare/jurizare a creaţiilor literare şi de arte plastice ale micilor competitori, la 
nivel judeţean;

 - dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii implicate în buna desfăşurare 
a acţiunilor promovate de către filialele A.O.R. în teritoriu: Direcţiile Judeţene 
pentru Sport şi Tineret sau Sanitare, Asociaţiile pe ramuri sportive, Inspectoratele 
de jandarmi, Primăriile şi Poliţia locală.          

După cele patru zile de discuţii, concluziile conturate s-au constituit în principii 
funcţionale deosebit de utile pentru toţi colaboratorii, oferind instrumente de lucru 
interesante şi precise în cadrul activităţilor viitoare de educaţie olimpică.      
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Premiile pentru promovarea olimpismului

Unul dintre momentele cele mai pline de încărcătură emoţională, în cadrul întâlnirii 
de la Izvorani (14-17 august) cu membrii din conducerea filialelor judeţene, l-a constituit 
decernarea Premiilor pentru promovarea olimpismului.

Aceste distincţii reprezintă o recunoaştere a activităţilor deosebite prin care o 
filială şi o personalitate care activează în domeniul olimpic s-a făcut remarcată şi s-a 
impus prin devotament şi pricepere în activitatea de educaţie olimpică. Entuziasmul, 
priceperea şi spiritul de abnegaţie manifestate în conceperea şi susţinerea acţiunilor 
pe care le-au organizat au fost decisive în acordarea premiilor.

În conformitate cu deciziile Consiliului de conducere al A.O.R., premiile au revenit 
următoarelor filiale şi personalităţi:

  Filială   Personalitate
2011 A.O.R. Buzău  Prof. Doina Sotiriu – Bucureşti
2012 A.O.R. Bucureşti Prof. Codruţ Morariu – Tg. Mureş
2013 A.O.R. Mureş  Ing. Mircea Cărbunaru – Brăila

De asemenea, o plachetă omagială a fost acordată domnei profesor universitar 
dr. Doina Moţ, director onorific al filialei A.O.R. Timiş, în semn de respect şi admiraţie 
pentru întreaga sa activitate sportivă, didactică şi de educaţie olimpică.

Distincţiile au fost înmânate de către dl. Arthur Hoffmann – preşedinte de onoare al 
Academiei Olimpice Române şi de dl. Gheorghe Burlacu – director al departamentului 
educaţie olimpică, sport şcolar şi universitar din cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român.
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Noii sosiţi în familia A.O.R.

Unul dintre obiectivele strategice, asumat ca atare de către Consiliul de conducere 
al Academiei Olimpice Române, a fost acela de a avea structuri locale funcţionale în 
fiecare judeţ, precum şi în cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti. 

Eforturile organizatorice în această direcţie au fost susţinute şi, în cele din urmă, 
încununate de succes.

La data de 28 martie 2014, la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, din voinţa şi 
cu sprijinul unor oameni care au înţeles la justa valoare rolul educaţiei olimpice, s-a 
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constituit A.O.R. filiala Ilfov. Director a fost ales dl. prof. Titel Iordache – inspector de 
educaţie fizică, la I.Ş.J. - iar în funcţia de secretar, dna prof. Florentina Belcioi – profesor 
de educaţie fizică la Liceul „Pamfil Şeicaru” din Ciorogârla. Sediul filialei va funcţiona la 
Liceul „Horia Hulubei” din Afumaţi.

Cea mai nouă filială intrată în marea Familie Olimpică este cea din judeţul Gorj, 
înfiinţată în data de 5 iunie 2014 în oraşul Turceni. Director este dl. prof. Mihai 
Manolache, iar secretar – dl. prof. Marian Diaconu, ambii de la Liceul Tehnologic 
Turceni – acolo unde va funcţiona, în mod permanent, sediul noii filiale.

Membri din Consiliul de conducere al A.O.R. au fost prezenţi la faţa locului, în 
ambele momente constitutive, noilor structuri fiindu-le transmise, alături de drapelul 
olimpic, seturi complete de materiale documentare, menite să asigure debutul unor 
activităţi susţinute. De asemenea, în discuţiile purtate cu noii membri ai Consiliilor 
de conducere, au fost subliniate priorităţile de program, specificul muncii de educaţie 
olimpică şi toate celelalte elemente necesare a fi cunoscute şi aplicate pentru buna 
desfăşurare a acţiunilor viitoare.

Această etapă fiind încheiată, procesul de educaţie olimpică în plan naţional  poate 
trece de la dezvoltarea extensivă la o etapă superioară: cea a dezvoltării intensive.
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Printre inspectorii judeţeni de educaţie fizică şi sport

Colaborarea permanentă dintre Academia Olimpică Română şi Ministerul Educaţiei 
Naţionale este unul dintre factorii care permit derularea acţiunilor de educaţie olimpică 
în unităţile de învăţământ şcolar – de la nivelul grădiniţelor şi a ciclului primar, până 
la cel gimnazial şi liceal. Aşa devine posibilă derularea, an de an, în primul rând a 
concursurilor tradiţionale de creaţie plastică şi literară, în organizarea şi finalizarea 
cărora un rol deosebit de important revine dnei prof. dr. Mina Maria Rusu (inspector 
general de limba şi literatura română) şi dlui. prof. Adrian Brăescu (inspector general 
de arte vizuale). De asemenea, înfiinţarea Cercurilor Olimpice şi a multor acţiuni în care 
acestea sunt angrenate se leagă strâns de structura reţelei şcolare, de bunăvoinţa, 
inspiraţia şi perseverenţa a sute de profesori care activează în cadrul acesteia.

Faptul că inspectorii şcolari de educaţie fizică şi sport, dl. prof. Alin Cătălin 
Păunescu şi cel pe probleme educative, dna prof. Daniela Călugăru, din cadrul M.E.N., 
sunt membri în Consiliul de conducere al A.O.R. este de natură să asigure o bună 
comunicare cu eşaloanele teritoriale (Inspectoratele Şcolare Judeţene), conferind 
autoritate suplimentară demersurilor susţinute de către filialele noastre judeţene. 



105

Din aceste considerente, Consiliul de conducere al A.O.R. a considerat utilă 
o întâlnire cu inspectorii judeţeni de educaţie fizică şi sport axată pe problematica 
noastră specifică. Acest lucru a fost posibil în cadrul consfătuirii anuale pe care M.E.N. 
a organizat-o, cu respectivii inspectori, la Blaj, în zilele de 26-27 februarie.

Iniţiativa s-a dovedit utilă, în măsura în care, printre sarcinile şi preocupările acestor 
experţi, investiţi cu autoritate pe planul învăţământului judeţean, se regăsesc şi cele 
de ordin educativ. La întâlnirile avute cu reprezentanţii C.O.S.R. – A.O.R., aceştia au 
fost capacitaţi în sensul acordării unei atenţii binevoitoare şi eficiente acţiunilor de 
educaţie olimpică. Altfel spus, de a fi deschişi şi disponibili în raporturile interumane 
şi instituţionale cu rezidenţii teritoriali ai A.O.R. – nimeni alţii decât membrii din 
conducerea filialelor noastre.

Putem aprecia că majoritatea inspectorilor de educaţie fizică şi sport s-au dovedit nu 
doar receptivi la problematica supusă atenţiei lor, dar şi generoşi în promisiunile privind 
susţinerea acesteia. Spre satisfacţia noastră, am putut verifica şi aprecia temeinicia 
asigurărilor primite, concretizate în colaborarea pe marginea fazelor judeţene ale 
concursurilor „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” şi „Un Condei numit Fair-Play”, 
dar mai ales, în demersurile noastre axate pe extinderea reţelei de filiale judeţene.

Astfel, promisiunea dlui inspector Ionuţ Berca, de la judeţul Gorj, de a ne sprijini pe 
plan local pentru înfiinţarea filialei A.O.R. şi-a găsit o deplină acoperire faptică. În două 
luni de la acest angajament asumat, am putut consemna înfiinţarea ultimei filiale care 
lipsea din panoplia organizaţiilor noastre teritoriale.

Dialogul detaliat şi transparent cu inspectorii judeţeni de educaţie fizică şi sport 
deschide calea spre o comunicare sistematică în această direcţie.

La întâlnirea de la Blaj, celor de faţă le-au fost oferite materiale promoţionale 
reprezentative pentru activitatea noastră: tricouri, Buletine informative ale A.O.R. 
şi volume din recent apărutul „Ghid Olimpic” – acestea în număr suficient spre a fi 
redistribuite, la nivelul fiecărui judeţ, tuturor entităţilor de învăţământ cu profil sportiv.

Întâlnirea a confirmat şi consolidat rolul bunei comunicări interumane şi între 
instituţii, pentru coordonarea activităţilor noastre.
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Al VIII-lea Festival internaţional pentru tineret, sport, cultură şi artă 
Laodikeia – Aphrodisias, Turcia

În perioada 26-30 august a avut loc la Laodikeia – Aphrodisias în Turcia, cea de-a 
VIII-a ediţie a Festivalului internaţional pentru tineret, sport, cultură şi artă. Evenimentul 
a fost organizat de Facultatea din Pamukkale şi Comitetul Naţional Olimpic (C.N.O.) din 
Turcia. Prima ediţie a avut loc în anul 2005 iar începând de la acea ediţie organizatorii 
şi-au dorit şi s-au străduit ca acest festival să se desfăşoare anual cu o participare cât 
mai mare din partea Comitetelor Naţionale Olimpice din Europa.

La cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului au participat 19 reprezentanţi dintre care 
12 din partea Comitetelor Naţionale Olimpice din Europa şi 7 de la C.N.O. Turcia. Din 
partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.) a participat dra. Alexandra 
Dospinescu, şef Cabinet Preşedinte C.O.S.R.

Pentru a înţelege mai bine motivul pentru care C.N.O. Turcia a ales această zonă 
pentru organizarea unui astfel de eveniment, trebuie să facem o legătură cu istoria. 
Astfel, aflăm că zona de vest a Anatoliei a ocupat în Antichitate o importanţă deosebită 
din punct de vedere cultural. Multe oraşe greceşti existau în această parte a Turciei. 

Oraşul Aphrodisias a fost numit după zeiţa greacă a iubirii – Afrodita şi este atestat 
încă din secolul 3 î.Hr. Un punct central al oraşului era reprezentat de templul lui 
Afrodita. Şi ca toate oraşele greceşti din această perioadă şi în Aphrodisias se organizau 
evenimente sportive. În cadrul stadionului s-au realizat evenimente până în secolul 
VII, când, în urma unui cutremur, structura a fost grav avariată. Ceea ce diferenţiază 
acest stadion de cele greceşti din aceeaşi perioadă este faptul că există 30 de rânduri 
de locuri unde puteau încăpea aproximativ 30.000 de spectatori. Stadionul este 
considerabil mai mare şi cu o structură mai amplă decât stadionul din Delphi de la 
Sanctuarul dedicat lui Appolo, fiind unul dintre cele mai bine conservate structuri de 
acest gen din zona Mării Mediterane. 
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Hierapolis, un alt oraş din Antichitate, este amplasat asupra unor izvoare termale, 
ceea ce l-a transformat în staţiune balneară încă din secolul al II-lea î.Hr. În prezent 
,acest Hierapolis face parte din patrimoniul U.N.E.S.C.O.

Programul festivalului a cuprins vizite la monumente istorice, oraşe şi amfiteatre 
antice precum şi activităţi didactice şi sportive. Printre monumentele istorice vizate 
se numără Aphrodisias, Drumul Regelui, Muzeul şi Teatru din Hierapolis, precum şi 
Laodikeia. Tot în categoria culturală poate fi introdusă şi sesiunea de prezentări unde 
fiecare participant a făcut cunoscut celorlalţi participanţi detalii despre ţara din care 
provine sau despre activităţile Comitetelor Naţionale Olimpice.

În ceea ce priveşte partea didactică, profesorul dr. Bulent Agbuga de la Universitatea 
Pamukkale, Facultatea de ştiinţe ale Sportului a avut o prezentare despre Jocurile 
Olimpice Antice. De asemenea, au existat grupuri de discuţii având următoarele teme 
de dezbatere: 

• ”Ce este mai important în sport: să câştigi sau să participi? ştii să pierzi? Cum?”
• ”Care sunt cele mai importante evenimente în calendarul sportiv al ţării tale? 

Care dintre aceste evenimente te încântă cel mai mult şi de ce?”
• ”În ţara ta, femeile şi bărbaţii beneficiează de oportunităţi egale de participare la 

evenimentele sportive? În ce fel?”
• ”Este olimpismul un concept bine cunoscut în ţara ta? Cum este el perceput în 

cultura ta?”
Pentru activităţile sportive, au fost organizate întreceri de alergare (viteză pe 

distanţă scurtă) 50 m şi badminton.
Ultima seară a festivalului a fost marcată de o ceremonie de închidere şi o cină de 

gală. Este evidentă relaţia istorică dintre cultura antică – cuprinzând olimpismul - şi 
cea contemporană, construită pe o bază solidă, multiculturală.

Participanţii s-au întors în următoarea zi în ţările de origine, mai bogaţi emoţional 
şi intelectual şi încântaţi de calităţile remarcabile de buni organizatori şi gazde ale 
poporului turc. 



Perspective
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Jocurile Olimpice pentru Tineret 
Nanjing 2014

Considerată de Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic Thomas Bach, drept 
o competiţie organizată perfect, fără cusur, Jocurile de la Nanjing au avut un succes 
uluitor şi au realizat o contribuţie decisivă la consolidarea noii instituţii a Jocurilor 
Olimpice de Tineret (J.O.T.). Sub aceste auspicii s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie de 
Vară a Jocurilor Olimpice pentru Tineret, în China, în perioada 16-28 august. 

Viziunea Jocurilor Olimpice de Tineret este să aducă cât mai mulţi tineri împreună 
la o sărbătoare dedicată lor. O varietate de activităţi s-au derulat înainte, în timpul şi 
după Jocuri, create special pentru sportivi, oficiali ai echipelor, voluntari şi spectatori. 
Astfel, J.O.T., evenimentul multi-sport suprem al tinerilor sportivi, a fost conceput ca 
o experienţă unică şi de impact pentru tânăra generaţie fiind structurat pe trei piloni 
principali: sport, cultură şi educaţie.

Începând cu programul sportiv, 3.798 de sportivi din 204 ţări s-au adunat la start şi 
au participat la 222 evenimente sportive în 28 de sporturi.

În ceea ce priveşte delegaţia României care a făcut deplasarea la Nanjing, aceasta 
a fost compusă din 41 de sportivi şi 26 de oficiali. Rezultatele obţinute în urma 
prezentării în competiţie au fost umătoarele:

3 medalii de aur:
• Ioana Teodora Gheorghe: atletism, ştafetă mixtă internaţională 8x100 m
• Denisa Tilvescu şi Cristina Georgiana Popescu: canotaj, dublu rame (2-)
• Gheorghe Robert Dedu şi Ciprian Tudosa: canotaj, dublu rame (2-)
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3 medalii de argint:
• Alexandru Mihaiţă Novac: atletism, aruncarea suliţei
• Andrei Rareş Toader: atletism, aruncarea greutăţii
• Ştefania Adelina Dobre: judo, 63 kg

Locul 4:
• Ana Luiza Filiorianu: gimnastică ritmică, individual compus
• Laura Jurca: gimnastică artistică, sol
• Laura Jurca: gimnastică artistică, sărituri
• Robert Stefan Manea: haltere, 56 kg
• Ioana Ducu: tenis, dublu mixt

Locul 5:
• Gabriel Bitan: atletism, săritura în lungime
• George Vasile: kaiac-canoe, C1 sprint
• Adriana Ionela Duţă: kaiac-canoe, K1 sprint
• Florina Sorina Hulpan: haltere, 63 kg
• Jozsef Zsolt Feher: taekwondo, +73 kg
• Adina Mihaela Diaconu: tenis de masă, simplu
• Robert Andrei Glinta: înot, 100 m spate

Locul 6:
• George Vasile: kaiac-canoe, C1 slalom
• Arsen Mustafa: box, 60 kg
• Tudor Cucu Dumitrescu: scrimă, echipe mixte Europa 4
• Marius Petrache: haltere, 69 kg
• Viorica Grigoraş: haltere, 53 kg
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Pornind de la ideea că „pentru un adevărat campion, victoria nu este un rezultat, ci 
o asociere a responsabilităţii sociale, stilului de viaţă sănătos şi respectului reciproc”, 
Programul Cultural şi Educativ (P.C.E.) al J.O.T. Nanjing a avut la bază cinci tematici care 
întruchipează valorile olimpice: „Olimpism”, „Dezvoltarea abilităţilor”, „Bunăstare şi stil 
de viaţă sănătos”, „Responsabilitate socială” şi „Exprimare”. Pornind de la acestea au 
fost dezvoltate 26 de activităţi menite să îi inspire pe sportivi să devină parte integrantă 
a Mişcării Olimpice, să adopte valorile olimpice şi să ducă mai departe spiritul olimpic. 
Dintre acestea amintim:

„Tineri fericiţi” – Muzică chinezească, costume tradiţionale, acrobaţii şi 
arte marţiale au fost prezentate în cadrul Sărbatorii Culturale Chinezeşti. 
Prezentări de modă, cântece şi tobe africane au oferit sărbătorii dimensiunea 
interculturalităţii.

„Discută cu Campionii” – Pentru un adevărat campion, rezultatele nu 
reprezintă totul. Dialogurile pe forum-uri au oferit o platformă de interacţiune 
între tinerii sportivi şi campionii de renume care au împărtăşit din cunoştinţele 
lor, au oferit sfaturi, au discutat despre cariera lor sportivă profesională şi viaţa 
după încheierea activităţii sportive de performanţă.
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„Salonul Sportivilor Model” – Tinerii au putut interacţiona în mod informal 
cu sportivi renumiţi.

„Mişcare în Siguranţă” – Iniţiată de Comitetul Internaţional Olimpic (C.I.O.), 
această acţiune a reuşit sa crească nivelul de conştientizare a participanţilor 
în ceea ce priveşte un stil de viaţă sănătos.

„Fair-Play” – C.I.O. a organizat activităţi şi seminarii interactive pentru sportivi 
cu scopul de a creşte nivelul de conştientizare a riscurilor privind pariurile în 
sport. Activităţile au fost practice, concise şi captivante, astfel că sportivii au 
putut învăţa distrându-se.

„Expoziţia Organizaţiilor Internaţionale” – Această activitate şi-a propus 
educarea tinerilor în ceea ce privesc următoarele aspecte: fair-play, promovarea 
păcii, educaţie olimpică, prevenirea SIDA, primul ajutor şi valori umanitare.

„Satul Cultural al Lumii” – Pe durata Jocurilor, 106 şcoli din Nanjing au 
decorat 204 colibe reprezentând cultura Comitetelor Naţionale Olimpice 
(C.N.O.) grupate pe 4 regiuni reprezentând 4 continente, respectiv Europa, 
Africa, Oceania+America, Asia.

„Centrul de Media Digitală” - Participanţii au putut afla despre toate 
activităţile care s-au derulat în timpul ediţiei anterioare a J.O.T., şi-au făcut 
noi prieteni şi au împărtăşit din experienţa Nanjing cu familia şi prietenii prin 
intermediul internetului şi a reţelelor de socializare.

„Spune-ţi povestea” – Cu ajutorul serviciului de radiodifuziune a C.I.O., 
sportivii au învăţat cum să folosească videoclipurile ca să îşi spună povestea 
sportivă şi personală în mod creativ. Sportivii au fost, de asemenea, încurajaţi 
să creeze videoclipuri de calitate care pot fi promovate de C.I.O.

„Călătoria Olimpică. Vizită la Muzeul Olimpic Nanjing” – Sportivii au putut 
vizita Muzeul Olimpic Nanjing precum şi expoziţia olimpică. Cu ajutorul tururilor 
audio-video ei au putut învăţa mai multe despre istoria Jocurilor Olimpice şi 
a J.O.T. şi au putut experimenta atmosfera olimpică încercând simulări ale 
evenimentelor competiţionale. 

În cadrul programului Tineri Ambasadori J.O.T. Nanjing, România a fost aleasă şi la 
această ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Tineret să desemneze un participant. În acest 
sens, Emil Imre, medaliat cu aur şi argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European 
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Braşov 2013, la patinaj viteză short track, a participat alături de încă 103 reprezentanţi 
ai altor naţiuni, la Seminarul pentru Tineri Ambasadori organizat la Nanjing în perioada 
25-28 martie 2014. Prin această sesiune s-a urmărit ca Ambasadorii să înţeleagă 
ce reprezintă Nanjing, J.O.T. 2014 şi activităţile P.C.E. precum şi încurajarea lor în 
promovarea Nanjing 2014 şi a P.C.E. în propria ţară. De asemenea, C.I.O. a selectat 
aceşti 104 remarcabili Tineri Ambasadori din diferite C.N.O.-uri cu intenţia de a oferi 
asistenţă Comitetului de Organizare a J.O.T. pentru o mai bună publicitate şi promovare 
a Nanjing 2014 şi a activităţilor P.C.E.

Pentru această ediţie a J.O.T., s-a desfăşurat, de asemenea, Programul pentru 
Tineri Reporteri la care au luat parte 30 de reporteri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 
de ani din întreaga lume. Aceştia au fost selectaţi de Asociaţia Comitetelor Naţionale 
Olimpice prin intermediul C.N.O.-urilor. Reprezentarea a inclus 4 reporteri de pe fiecare 
continent, 8 din China şi 2 de la următoarele două ediţii ale Jocurile Olimpice pentru 
Tineret (Vară şi Iarnă). Ca o iniţiativă care să încurajeze oameni din întreaga lume să 
ia parte la Jocurile pentru Tineret, acest program a oferit tinerilor reporteri un program 
de pregătire interactivă în domeniul jurnalismului şi o oportunitate de a experimenta 
Jocurile Olimpice. Reporterii au avut posibilitatea de a lucra cu profesionişti renumiţi 
din domeniul difuziunii, presei scrise, fotografiei şi paginilor de socializare media.

Mascota Jocurilor Olimpice pentru Tineret Nanjing 2014 se numeşte Lele. Ea este 
inspirată de la pietricica Yuhuashi (complex de cuarţ, agat şi opal) care se găseşte în 
regiunea Nanjing. Cuvântul ”Lele” înseamnă fericire în Mandarină, dar se referă şi la 
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sunetul pe care îl fac pietrele în momentul în care se lovesc. În trecut, oamenii loveau 
frecvent pietre, ca o formă de divertisment în momentul în care construiau drumuri. 
Prin urmare, pe lângă înţelesurile de bucurie şi fericire, silaba ”Le” înseamnă şi spirit 
de pionier. Culorile lui Lele au următoarele semnificaţii: roşu pentru entuziasm şi curaj; 
albastru pentru bunătate, grijă pentru cei din jur, diversitate, incluziune; galben pentru 
motivaţie şi iniţiativă; verde pentru vitalitate, energie şi iubitor de pace. Lui Lele îi face 
plăcere să se afle în compania prietenilor şi îi displace să se joace singur. Lucrul cel 
mai plăcut pentru Lele este să bea un pahar de apă după competiţie şi să fie plin de 
energie pozitivă.

Următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Tineret va avea loc în 2018 la Buenos 
Aires, Argentina. Pe 13 februarie 2011, C.I.O. a ales acest oraş în detrimentul celorlalte 
două oraşe candidate: Medellin (Columbia) şi Glasgow (Marea Britanie). 
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AGENDA OLIMPICĂ 2020

Introducere
Agenda olimpică 2020 reprezintă un set de 40 de recomandări care expun traseul 

strategic pentru viitorul Mişcării Olimpice. Recomandările au fost discutate şi votate în 
mod unanim în perioada 8-9 decembrie 2014 la cea de-a 127-a Sesiune C.I.O. de la 
Monaco, unde Comitetul Executiv C.I.O. a avut sarcina să determine priorităţile pentru 
implementarea lor.

Ideea Agendei 2020 şi a recomandărilor a pornit din dorinţa unei deschideri mai 
mari, din dorinţa unei mai bune înţelegeri şi transparenţe a C.I.O.

Aşadar, după tratarea diverselor subiecte, cele 14 grupuri de lucru au propus 40 
de recomandări ce au ca scop modelarea viitorului Mişcării Olimpice. Ele formează o 
viziune a Mişcării Olimpice şi vor fi implementate în anii ce urmează.

Aceste recomandări au fost construite în jurul a cinci teme importante: Unicitatea 
Jocurilor Olimpice; Sportivii, inima Mişcării Olimpice; Olimpismul în acţiune; cum 
ţinem Olimpismul în viaţă timp de 365 de zile pe an; Rolul C.I.O.: unitate în diversitate; 
Structura şi organizarea C.I.O.

1. Unicitatea Jocurilor Olimpice
Recomandarea 1 - Procedura de candidatură 
Introducerea unei noi filosofii: C.I.O. invită oraşele pontenţial candidate să prezinte 

un proiect olimpic care să se potriveacă perfect cu nevoile şi planurile lor sportive, 
economice, sociale şi de mediu, pe termen lung.

Recomandarea 2 - Evaluarea oraşelor candidate prin stabilirea 
oportunităţilor şi riscurilor cheie 

Raportul Comisiei de Evaluare să prezinte o evaluare mai explicită a riscurilor şi 
oportunităţilor punând accent pe sustenabilitate şi moştenire.

Recomandarea 3 - Reducerea costurilor de candidatură 
C.I.O. să sprijine în continuare oraşele candidate şi să reducă costurile de 

candidatură.
Recomandarea 4 - Includerea sustenabilităţii sub toate aspectele legate 

de Jocurilor Olimpice 
C.I.O. să adopte un rol de conducere şi o poziţie proactivă în ceea ce priveşte 

sustenabilitatea şi să se asigure că aceasta este inclusă în toate aspectele legate de 
planificarea şi pregătirea Jocurilor Olimpice. 
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Recomandarea 5 - Includerea sustenabilităţii în cadrul operaţiunilor zilnice 
ale Mişcării Olimpice 

C.I.O. va adapta principii de sustenabilitate.
Recomandarea 6 – Colaborarea stânsă cu alţi organizatori de evenimente 

sportive 
Strânsa cooperare cu alte organizaţii care creează evenimente sportive cum ar fi 

I.W.G.A. (Asociaţia Internaţională a Jocurilor Mondiale), I.M.G.A. (Premiile Internaţionale 
pentru Jocurile pe Mobil) şi alţii. 

Recomandarea 7 - Consolidarea relaţiilor cu organizaţiile care 
administrează sportul pentru persoanele cu abilităţi diferite 

Consolidarea relaţiilor cu organizaţiile ce gestionează sportul pentru persoanele 
cu abilităţi diferite, cu scopul de a exploata colaborarea în toate domeniile posibile, 
inclusiv asistenţa tehnică, activităţi de comunicare şi promovare a evenimentelor prin 
intermediul Canalului TV Olimpic. 

Recomandarea 8 - Construirea relaţiilor cu ligile profesioniste 
Crearea relaţiilor cu ligile profesioniste şi structurarea acestora prin intermediul 

diverselor federaţii internaţionale, cu scopul de a asigura participarea celor mai buni 
sportivi, recunoscând caracterul diferit şi constrângerile fiecărei ligi profesioniste şi 
adoptarea modelului optim de colaborare bazat pe un caracter ad-hoc, în colaborare 
cu fiecare Federaţie Internaţională de referinţă. 

Recomandarea 9 - Stabilirea unui cadru de lucru pentru programul Olimpic 
Stabilirea limitelor pentru acreditări: 10,500 de sportivi; 5,000 de antrenori şi 

personale de asistenţă; 340 de evenimente.
Recomandarea 10 - Trecerea de la un program bazat pe sport la un program 

bazat pe evenimente 
1. Revizuiri periodice ale programului pentru a se asigura concentrarea pe 

evenimente mai degrabă decât pe sport, cu implicarea Federaţiilor Internaţionale.
2. Sesiunea C.I.O. să decidă includerea oricărui sport (F.I.) în program. 
3. C.I.O. să permită C.O.J.O. (Comitetul de Organizare a Jocurilor Olimpice) să 

propună includerea unuia sau mai multor evenimente suplimentare în programul 
olimpic, pentru respectiva ediţie a Jocurilor Olimpice.

Recomandarea 11 - Protejarea egalităţii de gen 
1. C.I.O. să conlucreze cu Federaţiile Internaţionale pentru a obţine o participare 

de 50% a persoanelor de gen feminin la Jocurile Olimpice (să stimuleze participarea 
femeilor şi implicarea în sport prin crearea mai multor oportunităţi de participare la 
Jocurile Olimpice).

2. C.I.O. să încurajeze includerea în evenimente a echipelor mixte. 
Recomandarea 12 - Reducerea costurilor şi creşterea flexibilităţii 

managementului Jocurilor Olimpice: 
1. C.I.O. să stabilească o procedură managerială transparentă pentru orice 
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modificare a cerinţelor.
2. C.I.O. să comunice cu părţile interesate pentru a revizui sistematic nivelul de 

servicii.
3. C.I.O. să ia în considerare furnizarea soluţiilor la cheie oferite pentru C.O.J.O. în 

domeniile care necesită un nivel ridicat de expertiză. 
Recomandarea 13 - Maximizarea colaborării cu părţile interesate ale 

Mişcării Olimpice
Maximizarea sinergiei cu părţile interesate de Mişcarea Olimpică pentru a asigura o 

organizare fără cusur şi a reduce costurile.
2. Sportivii, inima Mişcării Olimpice
Recomandarea 14 - Consolidarea celui de-al 6-lea principiu fundamental al 

Olimpismului 
C.I.O. să includă în cel de-al 6-lea principiu fundamental al Olimpismului 

nediscriminarea pe bază de orientare sexuală.
Recomandarea 15 - Schimbarea filozofiei pentru protejarea sportivilor 

„curaţi” 
Scopul suprem al C.I.O. este să protejeze sportivii „curaţi”. 
Recomandarea 16 - Utilizarea fondului C.I.O. de 20 de milioane de dolari 

pentru  protejarea sportivilor „curaţi” 
C.I.O. să folosească cele 20 de milioane de dolari din fondul numit „Protejarea 

sportivilor curaţi” pentru dezvoltarea de programe robuste educaţionale şi de 
conştientizare asupra riscurilor ce decurg din manipularea competiţiilor şi pentru 
proiectele care oferă o nouă abordare ştiinţifică în anti-doping.

Recomandarea 17 - Onorarea sportivilor „curaţi” 
Onorarea sportivilor curaţi care au câştigat o medalie olimpică, în urma unui caz de 

dopaj. 
Recomandarea 18 - Consolidarea sprijinului oferit sportivilor 
1. C.I.O. să pună experienţa sportivului în centrul Jocurilor Olimpice.
2. C.I.O. să investească în continuare pentru sprijinirea sportivilor atât pe, cât şi în 

afara terenului de joc. 
3. Olimpismul în actiune; cum ţinem Olimpismul în viaţă timp de 365 de zile pe an
Recomandarea 19 - Lansarea unui Canal TV Olimpic 
C.I.O. să lanseze un Canal TV Olimpic de comunicare 
Recomandarea 20 – Includerea de parteneriate strategice
C.I.O. să deschidă o reţea de comunicare şi cooperare cu organizaţii competente 

şi recunoscute la nivel internaţional precum şi cu diverse O.N.G.-uri pentru a creşte 
impactul evenimentelor derulate. 

Recomandarea 21 - Consolidarea capacităţii de susţinere a C.I.O. 
1. C.I.O. să pledeze pentru organizaţii şi agenţii interguvernamentale / internaţionale. 
2. C.I.O. să încurajeze şi să ofere consultanţă Comitetelor Naţionale Olimpice în 
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demersurilor lor pe linia susţinerii anumitor proiecte. 
Recomandarea 22 - Promovarea unei educaţii bazate pe valori olimpice 
1. C.I.O. să îşi consolideze parteneriatul cu U.N.E.S.C.O. 
2. C.I.O. să elaboreze o platformă electronică pentru diseminarea programelor 

educaţionale olimpice ale diverselor Comitete Naţionale Olimpice şi a altor organizaţii 
bazate pe valori olimpice.

3. C.I.O. să identifice şi să susţină iniţiative ce pot ajuta la răspândirea valorilor 
olimpice.

Recomandarea 23 - Implicarea comunităţilor
1. Crearea unui canal virtual pentru sportivi. 
2. Crearea unui club virtual pentru voluntari. 
3. Interacţionarea cu publicul larg.
4. Interacţionarea cu tineretul. 
Recomandarea 24 - Evaluarea programului „Sport pentru Speranţă” 
1. C.I.O. să evalueze succesul şi impactul programului „Sport pentru Speranţă”. 
2. C.I.O. să dezvolte un model sustenabil şi operaţional pentru cele două centre 

existente ale programului „Sport pentru Speranţă” (în Haiti şi Zambia). 
3. C.I.O. să definească strategii de viitor ale investiţiei în facilităţi sportive locale. 
Recomandarea 25 - Revizuirea poziţionării Jocurilor Olimpice pentru Tineret 
C.I.O. să revizuiască împreună cu părţile interesate poziţionarea Jocurilor Olimpice 

pentru Tineret. 
Recomandarea 26 – Continuare îmbinării sportului şi culturii 
Consolidarea şi combinarea sportului şi culturii la Jocurile Olimpice.
4. Rolul C.I.O.: unitate în diversitate
Recomandarea 27 - Conformarea la principiile de bază ale bunei guvernări 
Toate organizaţiile aparţinând Mişcării Olimpice să accepte şi să respecte Principiile 

universale de bază ale bunei guvernări ale Mişcării Olimpice şi sportive. 
Recomandarea 28 - Suţinerea autonomiei 
C.I.O. să creeze un etalon pentru a facilita buna cooperare între autorităţile naţionale 

şi organizaţiile sportive din fiecare ţară. 
Recomandarea 29 - Creşterea transparenţei 
Sporirea şi creşterea transparenţei C.I.O. 
Recomandarea 30 - Consolidarea independenţei Comisiei de Etică a C.I.O. 
Preşedintele şi membrii Comisiei de Etică a C.I.O. să fie aleşi în cadrul Sesiunii C.I.O. 
Recomandarea 31 – Garantarea respectării regulilor 
C.I.O. să stabilească, în cadrul administraţiei, o poziţie pentru un agent de 

conformitate, care va avea atribuţii bine precizate.
Recomandarea 32 - Consolidarea eticii 
Comisia de Etică a C.I.O. să revizuiască Codul de Etică şi Regulile de Procedură pentru 

a asigura alinierea lor cu Agenda Olimpică 2020, pentru o mai mare transparenţă, 
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bună guvernare şi responsabilitate.
Recomandarea 33 - Implicarea în continuare a sponsorilor în programul 

„Olimpismul în acţiune” 
C.I.O. să adopte măsuri pentru ca partenerii T.O.P. să se implice în finanţarea, 

implementarea şi punerea în aplicare a activităţilor din cadrul programului „Olimpismul 
în acţiune“.

Recomandarea 34 - Elaborarea unui program global de acordare a licenţelor
C.I.O. să dezvolte un program global de licenţiere, punând accentul pe promovarea 

veniturilor, decât pe generarea acestora.
Recomandarea 35 - Adoptarea unui angajament între Partenerii Olimpici 

(T.O.P.) şi Comitetele Naţionale Olimpice (C.N.O.) 
C.I.O. să creeze un program pentru a creşte angajamentul între partenerii T.O.P şi 

Comitetele Naţionale Olimpice.
Recomandarea 36 - Extinderea accesului la marca Olimpică pentru scopuri 

necomerciale
Extinderea accesului la marca olimpică pentru uz non-comercial.
5. Structura şi organizarea C.I.O.
Recomandarea 37 – Direcţii privind limita de vârstă a membrilor C.I.O. 
1. Sesiunea C.I.O., la recomandările Comitetului Executiv, poate decide o unică 

extindere a poziţiei unui membru C.I.O. pentru maximum patru ani, peste limita curentă 
de vârstă, de 70 de ani.

2. Această extindere va fi aplicată în maximum cinci cazuri la momentul respectiv.
3. Comisia de Nominalizări va fi consultată în cazurile respective.
Recomandarea 38 - Implementarea unui proces de recrutare direcţionat
Tranzitarea de la aplicaţie la un proces de recrutare direcţionat pentru calitatea de  

membru C.I.O.
Recomandarea 39 - Încurajarea dialogurilor externe, cu societatea şi 

interne, în cadrul Mişcării Olimpice
1. C.I.O. să creeze un Congres “Olimpism în Acţiune”, care să monitorizeze constant 

pulsul reprezentanţilor societăţii civile. 
2. C.I.O. să transforme Sesiunea într-o discuţie interactivă între membrii C.I.O. pe 

teme strategice fundamentale, cu intervenţii ale unor experţi externi invitaţi. 
Recomandarea 40 - Revizuirea scopului şi componenţa comisiilor C.I.O. 
1. Preşedintele să revizuiască scopul şi componenţa comisiilor C.I.O. şi să le alinieze 

la Agenda Olimpică 2020.
2. Comitetul Executiv al C.I.O. să determine priorităţile pentru implementarea 

recomandărilor. 



Ai carte, ai parte
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Eveniment prestigios la Timişoara

Doamna prof. univ dr. Doina Moţ nu mai are nevoie de prezentări. În marea Familie 
Olimpică, dânsa este cunoscută şi recunoscută în calitate de personalitate marcantă 
a olimpismului.  Colegă de generaţie, dar şi de aspiraţii, cu mari campioane precum 
Lia Manoliu şi Iolanda Balaş, a participat - ca jucătoare de bază în echipa de volei 
a României - la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 1964. După retragerea din activitatea 
sportivă de performanţă s-a dedicat studiului, la cel mai înalt nivel: profesor universitar, 
scriitor, fondator şi director al Academiei Olimpice Române, filiala Timiş. A îndrumat 
generaţii întregi de studenţi la educaţie fizică şi sport, a scris sute de articole de presă, 
a însufleţit sute de acţiuni de educaţie olimpică.

După retragerea din treburile executive ale filialei (unde a pregătit, din timp, pentru 
a-i urma, oameni de nădejde şi de toată isprava), anul 2014 i-a adus mari satisfacţii: 
primirea Premiului de excelenţă în promovarea olimpismului, în semn de respect şi 
admiraţie pentru întreaga sa activitate sportivă, didactică şi de educaţie olimpică. 
Câteva luni mai târziu, a avut loc, la Timişoara, lansarea unui interesant volum de 
olimpism, coordonat cu pricepere, cu har şi cu un entuziasm tineresc, de către domnia 
sa: „Învinge-te pe tine însuţi!” – volum complex şi pluridisciplinar, nu doar scris, dar şi 
publicat prin propriile eforturi. Este mai mult decât o carte – este, mai întâi de toate, 
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o confesiune sinceră, cuprinzătoare şi densă, asupra a ceea ce înseamnă olimpismul 
pentru persoana domniei sale. Iar mai apoi - o provocare adresată unor personalităţi 
publice, din lumea academică şi literară a zonei de Vest a României, de a se raporta 
– prin gândurile, aspiraţiile şi faptele lor – la valorile fundamentale ce decurg din 
spiritul olimpic. Era firesc, într-un atare context, ca lansarea să reprezinte un veritabil 
eveniment cultural. Şi a fost! Onorată prin locaţia acordată de către oficialităţile locale 
pentru desfăşurarea manifestării - Sala de Consiliu a Consiliului Judeţean Timiş - 
lansarea a atras un număr important de personalităţi ale vieţii publice, culturale dar şi 
sportive, din Timişoara, dar nu numai.

Pe lângă acestea, eforturile de susţinere şi organizare a acţiunii de către noua şi 
tânăra conducere a filialei au contribuit la reuşita evenimentului.

Au fost prezenţi, exprimându-se elogios la adresa acestei apariţii editoriale, 
scriitori şi critici literari, personalităţi  ale spaţiului universitar, sportivi, jurnalişti şi alte 
personalităţi publice, dintre care pot fi enumeraţi:  scriitorii Lucian Alexiu, Ioan Marin 
Almăjan, Nina Ceranu, Veronica Bălaj, Sorin Moraru, Mircea Pora, Monica Rohan, 
Constanţa Marcu, Liliana Ardelean, universitarii Claudiu T. Arieşan, Manolita Dragomir-
Filimonescu, Ovidiu Nicolae Grivu, Anca Munteanu, Florin Corneliu Popovici, Ioan 
Cărmăzan, Adrian Dinu Răchieru, Coleta de Sabata, Ion Pachia-Tatomirescu, alături 
de  membri ai filialei AOR Timiş, studenţi ai Universităţii de Vest şi elevi ai Liceului cu 
Program Sportiv „Banatul”.
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Au fost rostite aprecieri elogioase, s-au acordat autografe şi s-au făcut fotografii.
Provocarea doamnei Doina Moţ, pornind de la fascinanta sa experienţă şi adresată 

oamenilor de litere şi de ştiinţă, de a scrie despre îndemnurile olimpice, a reuşit să 
aducă mai aproape lumea sportului de lumea creaţiei artistice şi ştiinţifice.



Evenimentele anului
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Aniversarea Centenarului Olimpismului Românesc

Anul 2014 a reprezentat pentru Mişcarea Olimpică românească un moment istoric 
şi anume aniversarea a 100 de ani de existenţă de la înfiinţarea Comitetului Olimpic 
Român (C.O.R.). Potrivit opiniei istoricilor şi a cercetătorilor olimpismului românesc, 
prin coroborarea diverselor informaţii pe această temă, ziua de 27 martie 1914 poate fi 
considerată drept dată înfiinţării Comitetului Olimpic Român. C.O.R. este recunoscut de 
Comitetul Internaţional Olimpic (C.I.O.) patru luni mai târziu, la cea de-a XVII-a sesiune 
care s-a desfăşurat la Paris în perioada 13-23 iunie 1914.

De la momentul înfiinţării, România a participat la 19 ediţii ale Jocurilor Olimpice 
de vară şi 20 ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă. În total, pe arenele olimpice au 
evoluat 2.722 sportivi din România (2.226 la Jocurile Olimpice de vară şi 496 la 
Jocurile Olimpice de iarnă). Ediţiile Jocurilor Olimpice la care România a avut cele mai 
numeroase delegaţii au fost: Moscova, 1980 (239 sportivi); Barcelona, 1992 (180 
sportivi); Munchen, 1972 (169 sportivi); Montreal, 1976 şi Atlanta, 1996 (câte 166 
sportivi).

Sporturile cu numărul cel mai mare de participanţi la Jocurile Olimpice sunt: canotaj, 
atletism şi scrimă. Numărul de medalii cucerite de sportivii din România la Jocurile 
Olimpice a ajuns la 302 din care 88 aur, 94 argint şi 120 bronz – o performanţă cu 
adevărat demnă de toată lauda.

În ceea ce priveşte reprezentarea în C.I.O. pentru România, până în prezent 
următoarele personalităţi au fost cooptaţi membri C.I.O.:
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 - George Gh. Bibescu (1834-1902) a fost membru C.I.O. în perioada 1899-1901;
 - George A. Plagino (1878-1949) a fost membru C.I.O. în perioada 1908-1949;
 - Alexandru Şiperco (1920-1998) a fost membru C.I.O. în perioada 1955-1998;
 - Octavian Morariu ( născut în 1961) din anul 2013 este membru C.I.O. pentru 

România.
În 2004, anul în care olimpismul românesc a sărbătorit 90 de ani de existenţă, 

Comitetul Olimpic Român a devenit Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.).
Având o istorie atât de bogată, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi-a programat 

şi a desfăşurat, în luna septembrie, o serie de evenimente menite să sărbătorească 
Aniversarea Centenarului Mişcării Olimpice Româneşti.

Prima acţiune a constat în depunerea onorurilor militare la mormântul primului 
român membru al C.I.O. Astfel, marţi, 9 septembrie, o delegaţie a C.O.S.R. formată din 
domnul Alin Petrache – preşedinte, domnul Ioan Dobrescu – secretar general, doamna 
Laura Gabriela Cârlescu Badea – director A.O.R., doamna Violeta Beclea Szekely – 
director marketing, domnul Octavian Morariu – membru C.I.O. pentru România, 
membrii Comitetului Executiv al C.O.S.R. cărora li s-a alăturat doamna Gabriela Szabo 
– ministrul Tineretului şi Sportului, Excelenţa Sa domnul Agustín Gutiérrez Canet 
– Ambasadorul Mexicului în România, doamna Catherine Suard – prim consilier al 
ambasadei Republicii Franceze în România şi reprezentaţi ai autorităţilor locale au 
omagiat la Mogoşoaia memoria Principelui George Gh. Bibescu, primul român membru 
C.I.O., precum şi a fiului acestuia, George Valentin Bibescu, co-fondator al Comitetului 
Olimpic Român şi preşedinte al acestui for în perioada 1920-1923.

Domnul Octavian Morariu, membru C.I.O. pentru România a declarat cu acest prilej: 
„Prinţul George Bibescu a fost, dincolo de personalitatea culturală şi militară, o mare 
personalitate sportivă. Nu numai că a fost unul dintre primii membri ai Comitetului 
Internaţional Olimpic, cofondator al C.O.R., dar a ştiut să transmită mai departe valorile 
sportului. Valorile sunt universale: excelenţă, respect, solidaritate, combativitate şi fair-
play, valori umane care azi au o greutate şi mai mare ca în trecut. Comemorându-l pe 
prinţul Bibescu, refacem sau întărim mai mult solidaritatea între noi, respectul şi chiar 

dragostea dintre noi, valori pe care nu 
trebuie să le uităm niciodată!”

Tot la începutul lunii septembrie, 
în Bucureşti a avut loc o campanie 
realizată în parteneriat cu Societatea 
Comercială de Transport cu Metroul 
Bucureşti „Metrorex”. 51 de staţii de 
metrou au purtat pentru întreaga lună 
alături de propriile denumiri şi numele 
unor campioni olimpici de legendă. 
Campania de promovare a aniversării 
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centenarului olimpismului românesc s-a făcut simţită pe străzile Bucureştiului şi nu 
numai. În acest sens, începând de la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” până 
în Piaţa Victoriei s-au arborat steaguri aniversare, iar pe Arcul de Triumf s-a afişat un 
banner uriaş cu logo-ul aniversar „100 de ani”.

Cu ocazia acestei sărbători a olimpismului românesc, Asociaţia Comitetelor 
Olimpice Europene (E.O.C.) a decis ca în dimineaţa zilei de 12 septembrie să aibă loc, 
la Bucureşti, şedinţa sa de Comitet Executiv. Celebrarea a 100 de ani de existenţă a 
Comitetului Naţional Olimpic din România a culminat cu Gala organizată la Ateneul 
Român în după-amiaza aceleiaşi zile, 12 septembrie. La acest eveniment deosebit 
au luat parte preşedintele României – domnul Traian Băsescu, ministrul tineretului 
şi sportului – doamna Gabriela Szabo şi personalităţi marcante ale Mişcării Olimpice 
Internaţionale: preşedintele C.I.O. – domnul Thomas Bach, preşedintele E.O.C. – domnul 
Patrick Hickey, secretarul general E.O.C. – domnul Raffaele Pagnozzi, directorul de 
comunicare al C.I.O. – domnul Mark Adams, membru C.I.O. pentru România – domnul 
Octavian Morariu, membrii Comitetului Executiv E.O.C., precum şi alţi preşedinţi şi 
secretari generali de C.N.O.-uri din Europa. Invitaţilor de marcă mai sus menţionaţi 
li s-au alăturat 200 de sportivi medaliaţi la Jocurile Olimpice, antrenori de renume, 
preşedinţi şi secretari generali ai federaţiilor sportive naţionale membre ale Adunării 
Generale a C.O.S.R., reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Anti-Doping, directori de 
filiale ale Academiei Olimpice Române, ambasadori în România precum şi parteneri şi 
sponsori ai C.O.S.R. 



128

Programul Galei aniversare a fost deschis de preşedintele C.O.S.R., domnul Alin 
Petrache, care în calitate de gazdă a adresat cuvintele de bun venit distinşilor invitaţi. 
A urmat un moment emoţionant care a amintit celor 800 de oaspeţi de evoluţiile 
spectaculoase ale campionilor români la Jocurile Olimpice. Pe ecranul din sala 
Ateneului Român s-au derulat secvenţe din evoluţiile în competiţiile olimpice ale unor 
sportivi români de legendă. Nadia Comăneci, Ivan Potzaichin, Lia Manoliu, Nicu Vlad, 
Laura Badea, Constantina Diţă, Alina Dumitru sau Diana Mocanu au fost doar câţiva 
dintre actorii principali ai scurtmetrajului prezentat la ceremonie.

Pe scenă au urcat apoi domnii Traian Băsescu, Thomas Bach, Patrick Hickey şi 
Alin Petrache. În semn de înaltă apreciere pentru coordonarea şi pregătirea eficientă 
a participării României la întrecerile sportive internaţionale de cel mai înalt nivel, 
concretizate prin obţinerea de către sportivii români a unui număr semnificativ de 
medalii olimpice, prin modul exemplar în care a promovat spiritul olimpic în România, 
preşedintele Traian Băsescu a decorat C.O.S.R. cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I, 
înmânându-i decretul preşedintelui Alin Petrache.

A venit rândul preşedintelui E.O.C. să ia cuvântul. După ce le-a înmânat distincţii 
preşedintelui României şi preşedintelui C.O.S.R., domnul Patrick Hickey s-a adresat 
celor prezenţi: „E o mare plăcere să mă aflu azi aici la aniversarea a 100 ani de existenţă 
a Comitetului Olimpic Român. O sărbătoare ca aceasta este întotdeauna plină de ocazii 
de a ne aminti de cele 302 medalii câştigate de România şi de impresionantul loc 2 în 
clasamentul pe medalii de la Los Angeles. România a dat campioni de calibrul Nadiei 
Comăneci şi a celor care i-au urmat”.

Domnul Thomas Bach a primit apoi, din partea C.O.S.R., Colanul Olimpic, cea mai 
înaltă distincţie a olimpismului românesc. În discursul preşedintelui C.I.O., pe lângă 
rezultatele remarcabile pe care le-a obţinut România în disciplinele olimpice, el a mai 
precizat: „România nu este cunoscută în lume doar pentru faimoşii Munţi Carpaţi şi 
biserici, ci a dat şi personalităţi remarcabile în toate domeniile, sport desigur, dar şi 
în literatură, ştiinţă şi film. Tarzan, campionul olimpic Johnny Weissmuller, s-a născut 
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la Timişoara. România este ţara natală a câştigătorului Premiului Nobel pentru Pace, 
Elie Wiesel. El a transmis un mesaj puternic de pace, toleranţă şi de demnitate umană. 
Aceste mesaje aparţin şi olimpismului.”

Următorul moment de maximă încărcătură emoţională al aniversării a fost dedicat 
sportivilor medaliaţi olimpici. Aceştia s-au ridicat în picioare în ropotul de aplauze al 
celor prezenţi, în timp ce pe ecranele uriaşe amplasate pe scena Ateneului Român s-au 
derulat numele tuturor medaliaţilor olimpici.

Următoarele pasaje ale aniversării au fost dedicate laturii artistice care au avut loc 
în această ordine: soprana Felicia Filip a intonat imnul României, apoi un spectacol 
de lumini şi umbre urmat de un recital instrumental de muzică românească avându-l 
ca protagonist şi regizor pe artistul Damian Drăghici, iar la final corul de la Palatul 
Naţional al Copiilor din Bucureşti.

Următoarea zi (sâmbătă, 13 septembrie) a găzduit o altă ceremonie: Primul Ministru 
al României, domnul Victor Ponta a primit la Palatul Victoria vizita preşedintelui C.I.O. 
domnul Thomas Bach, preşedintelui E.O.C domnul Patrick Hickey care au fost însoţiti 
de domnii Alin Petrache, Octavian Morariu şi Ioan Dobrescu. De la Palatul Victoria, 
domnul Thomas Bach a făcut o scurtă plimbare prin Bucureşti, centrul vechi fiind unul 
dintre locurile pe care preşedintele C.I.O. l-a găsit încărcat de o nostalgie aparte, după 
care a vizitat Muzeul Sportului şi Casa Olimpică. „Aveţi un Muzeu al Sportului foarte 
interesant şi sunt convins că în curând va deveni una dintre atracţiile din Bucureşti. 
De asemenea, clădirea unde se află Muzeul şi Casa Olimpică are un design deosebit, 
iar zona este extrem de frumoasă. Aveţi locuri minunate aici.”, a spus Thomas Bach 
înainte de a părăsi România.

Se poate concluziona că aniversarea centenarului olimpismului românesc a fost 
încununată de succes şi onorată de cele mai importante personalităţi ale lumii sportive 
naţionale şi internaţionale. 
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Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri 

În urma retragerii din funcţia de preşedinte a domnului Octavian Morariu, anunţată 
în cadrul Adunării Generale Ordinare care a avut loc în data de 15 aprilie, s-a decis 
organizarea Adunării Generale extraordinare de alegeri a Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român (C.O.S.R.) în data de 29 mai. Astfel, persoanele care îndeplineau criteriile pentru 
această funcţie au avut o lună la dispoziţie să îşi pregătească dosarele de candidatură.

Până la data de 15 mai, la sediul C.O.S.R. s-au înregistrat 3 candidaturi prezentate 
mai jos (în ordine alfabetică): domnul Octavian Bellu, doamna Elisabeta Lipă, domnul 
Alin Petrache.

Domnul Octavian Bellu (n. 1951) este cel mai cunoscut antrenor de gimnastică din 
lume, meritele lui fiind recunoscute şi de Guiness Book. Acesta a stabilit, în 2002, un 
record de medalii câştigate cu echipele pe care le-a antrenat: un total de 305 medalii 
cucerite la Campionatele Europene, Mondiale şi Jocurile Olimpice dintre care 16 sunt 
medalii olimpice de aur. De asemenea, în 2009, domnul Octavian Bellu a fost inclus în 
„International Gymnastics Hall of Fame”.

În perioada 2005-2006, domnul Octavian Bellu a fost consilier de stat pe probleme 
de sport, iar din ianuarie 2007, timp de doi ani, a condus Agenţia Naţională pentru 
Sport. Această funcţie a fost urmată pentru o perioadă de şase luni de cea de secretar 
de stat pe probleme de sport în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului (M.T.S.). 
Ulterior, domnul Octavian Bellu a ocupat funcţia de director al Academiei Olimpice de 
excelenţă din cadrul C.O.S.R.
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Doamna Elisabeta Lipă (n. 1964) a fost declarată în anul 2000 de către Federaţia 
Internaţională de Canotaj „cea mai bună canotoare a secolului XX”. În calitate de 
sportivă a obţinut 5 medalii de aur, 2 de argint şi una de bronz, participând la şase 
ediţii ale Jocurilor Olimpice şi a fost de 25 de ori campioană a României.

În calitate de manager, doamna Elisabeta Lipă este preşedintele Federaţiei Române 
de Canotaj şi Comandantul Clubului Sportiv „Dinamo” Bucureşti.

Domnul Alin Petrache (n. 1976), fost jucător de rugby, a adunat 32 de selecţii în 
şase ani de partide disputate la nivel internaţional. A jucat la următoarele echipe de 
club: C.S. Dinamo Bucureşti, R.C. Paris, Bordeaux Begles, R.C. Toulon şi Beziers.

Cele mai importante realizări pe terenul cu buturi:
• Campion European cu naţionala României în 2000 şi 2002. Trofeu oferit de 

FIRA-AER (Asociaţia Europeană de Rugby);
• Campion Naţional al României cu echipa Dinamo în 1998, 2000, 2001 şi 2002;
• Câştigător al Cupei României în 2000 şi 2001.
În 2008, devine preşedintele Federaţiei Române de Rugby. A ocupat, de asemenea, 

funcţia de secretar general adjunct al C.O.S.R. în perioada 2005-2009, vice-preşedinte 
al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în perioada 2012-2013, iar în 2013 a 
fost ales vice-preşedinte al C.O.S.R.

Având înscrise în cursa pentru funcţia de preşedinte al C.O.S.R. aceste 3 nume de 
rezonanţă ale sportului românesc, membrii Adunării Generale C.O.S.R. s-au prezentat 
la vot pe data de 29 mai 2014. Alegerea majorităţii a decis ca domnul Alin Petrache să 
ocupe funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru următorii 
2 ani.
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Evaluarea potenţialului olimpic al României 
Priorităţi în pregătirea, calificarea şi participarea la 

Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016

În data de 14 noiembrie 2014 a avut loc la Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la 
Izvorani o întâlnire iniţiată de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.) în vederea 
evaluării potenţialului olimpic al României pentru participarea la Jocurile Olimpice de 
la Rio de Janeiro, Brazilia din 2016.

Având ca fundament cele cinci valori de promovare ale C.O.S.R. – tradiţie, pasiune, 
respect, excelenţă şi mândrie naţională - şedinţa s-a bucurat de prezenţa Primului 
Ministru al României, domnul Victor Ponta; au fost prezenţi, de asemenea, ministrul 
Tineretului şi Sportului, doamna Gabriela Szabo; preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-
Doping, doamna Graziela Vajială; preşedintele şi secretarul general al Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român, domnul Alin Petrache respectiv domnul Ioan Dobrescu; 
preşedinţi, secretari generali, antrenori federali şi antrenori principali ai federaţiilor 
sportive naţionale olimpice.

Plecând de la premisa că la ultimele ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară s-a 
observat o creştere a numărului de ţări care cuceresc medalii, s-a simţit nevoia unei 
reevaluări şi, eventual, a unei restructurări a sistemului de formare a sportivilor de 
înaltă performanţă. Trebuie ţinut cont de faptul că ”regulile jocului” se stabilesc în baza 
a ceea ce întreprind naţiunile rivale, nu potrivit celor practicate în prezent de o naţiune 
(în acest caz, România), prin comparaţie cu rezultatele obţinute în trecut. 

În ceea ce priveşte activitatea loturilor olimpice ale federaţiilor sportive naţionale, 
Comisia tehnică olimpică şi pentru sportul de înaltă performanţă (C.T.O.) este organismul 
cel mai implicat şi care cunoaşte în detaliu aspectele pregătirii în vederea participării la 
Jocurile Olimpice. Referitor la rezultatele preconizate pentru Jocurile Olimpice de la Rio 
2016, în baza bilanţurilor şi rapoartelor efectuate, C.T.O. consideră ca obiectiv realist 
realizarea unui număr de 6 până la 8 medalii, dintre care una sau două de aur. Alte 8 
până la 10 clasări pe locurile 4-6 sunt, de asemenea, posibile.
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În raportul Comisiei Tehnice, la subcapitolul structura echipei olimpice a României 
sunt menţionate următoarele cauze pentru scăderea constantă a numărului de sportivi 
participanţi la Jocuri în ultimele cicluri olimpice: 

• sistemul de calificare extrem de solicitant, atât din punct de vedere sportiv, cât 
şi din punct de vedere financiar; 

• diminuarea până la absenţă a prezenţei sportivilor proveniţi de la cluburi; aproape 
integral, sportivii participanţi la competiţiile sub egida Comitetului Internaţional 
Olimpic (C.I.O.) sunt proveniţi din centrele olimpice ale C.O.S.R. şi ale federaţiilor; 

• declinul unor discipline sportive cu tradiţie. 
În ceea ce priveşte pregătirea sportivilor români, este recunoscut faptul că sistemul 

de pregătire centralizată este, în continuare, cel care produce rezultate. O serie de 
factori, pornind de la determinări sociale, economice şi culturale au cauzat o diminuare 
permanentă a numărului de sportivi, antrenori şi specialişti din loturile olimpice. 

În acest sens, s-a considerat că este de stringentă actualitate necesitatea ameliorării 
următoarelor componente ale sistemului care împiedică buna desfăşurare a pregătirii 
centralizate: 

• alimentaţia - mărirea consistentă a alocaţiei de hrană poate realiza profilul 
nutriţional orientat către performanţă; o ajustare mediocră va aduce numai 
beneficiul alimentaţiei corecte; 

• mijloace adecvate disponibile pentru susţinerea efortului; 
• tratamentul în cazul unor accidentări, intervenţiile chirurgicale complexe, 
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procedurile necesare se fac în centre medicale care funcţionează pentru 
populaţie şi nu în centre de medicină sportivă avansate tehnologic;

• refacerea după efort, pregătirea organismului pentru următorul antrenament se 
fac, în cele mai multe cazuri, după posibilităţi, cu mijloace modeste, ameliorări 
importante   putându-se realiza numai în urma unor augmentări bugetare; 

• asistenţa ştiinţifică, asistenţa psihologică, colaborarea cu specialişti din alte 
domenii au devenit doar un simplu deziderat, fiind cvazi-prohibite mai ales din 
cauza unor limitări de ordin financiar;

• o infuzie bugetară constantă în principalele centre care asigură pregătirea olimpică 
este necesară; de asemenea, reglementări care să permită achiziţionarea celor 
mai bune şi nu a celor mai ieftine echipamente şi materiale specifice sunt de 
dorit; nu în ultimul rând, unele ajustări ale sistemului de taxare (vamală, la 
nivelul M.T.S., C.O.S.R. si Federaţiilor sportive naţionale) pentru materialele şi 
echipamentele specifice achiziţionate prin import sunt imperios necesare. 

Din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român exită surse reale de optimism: 
În niciun moment, C.O.S.R. nu s-a abătut de la a susţine eforturile federaţiilor, de 

a realiza, respectiv, ameliora procesul de pregătire olimpică. Se va merge pe aceeaşi 
linie şi în viitor;

Centrele Naţionale Olimpice de Pregătire a Juniorilor şi Bursele Olimpice pentru 
Juniori sunt o constantă a preocupărilor Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, care 
nu a făcut şi nu face rabat în susţinerea pregătirii loturilor olimpice. C.O.S.R. trebuie 
susţinut în acest efort printr-o alocare bugetară măcar la nivelul necesar în acest 
moment. Federaţiile trebuie încurajate în efortul lor de a pregăti şi a implica în pregătire 
specialişti tot mai valoroşi; 

Centrele Naţionale Olimpice de Pregătire a Tineretului sunt o necesitate stringentă 
pe care C.O.S.R. a descoperit-o, a promovat-o şi pe care o va realiza, astfel încât 
pierderile cele mai dureroase, de tineri aflaţi în pragul trecerii la înalta performanţă, să 
fie limitate.

Concluzii 
Dezvoltarea unui sistem sustenabil pentru formarea sportivilor de înaltă performanţă 

este un obiectiv care necesită sinergia, coordonarea, planificarea şi cooperarea tuturor 
părţilor interesate. Planificarea, organizarea şi programele de înaltă performanţă 
trebuie să aibă nivele de complexitate din ce în ce mai ridicate. Un sistem sportiv 
performant necesită infrastructură, o abordare strategică şi suport la nivel naţional. În 
prezent, se simte nevoia de a ridica nivelul infrastructurii şi al abilităţilor organizatorice 
la nivelul cerinţelor înaltei performanţe. Sportul de clasă mondială solicită angajamentul 
sportivilor, antrenorilor, specialiştilor, a organizaţiilor şi structurilor sportive şi a întregii 
naţiuni. Succesul internaţional la nivel de elită necesită angajamente din partea mai 
multor structuri şi organizaţii sportive interdependente. Angajamentul trebuie să se 
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bazeze pe înţelegerea şi acceptarea unei metodologii comune care va fi aplicată pentru 
îndeplinirea obiectivelor.

Dezvoltarea unei strategii comune a tuturor entităţilor şi părţilor interesate în 
formarea de sportivi de înaltă performanţă este crucială. În sport, nu există altă soluţie 
viabilă pentru construirea unei strategii coerente. În acest sens, este nevoie de 3 
premise fundamentale pentru dezvoltarea unei strategii: 

1. O înţelegere comună şi obiectivă a situaţiei actuale – scopul conferinţei; 
2. O viziune comună asupra situaţiei viitoare (ce poziţii de clasament ne propunem 

pentru 2020, 2024, 2028 şi mai departe); 
3. O strategie coordonată, pe termen mediu şi lung, care să ne ghideze din prezent 

spre viitor (planificare pentru înalta performanţă). 
Obţinerea succesului sportiv la competiţiile internaţionale majore (Cupe Europene 

şi Mondiale, Campionate Europene, Campionate Mondiale, Jocuri Olimpice) a devenit 
din ce în ce mai importantă pentru un număr tot mai mare de ţări. Atât politicienii cât 
şi mass-media consideră numărul de medalii un indicator al succesului sportiv şi al 
prestaţiei naţionale pe plan internaţional. 

Astfel, obiectivele strategiei care ar trebui să ghideze sportul românesc ar putea fi 
formulate astfel: 

1. Susţinerea poziţiei competitive a României în contextul creşterii concurenţei. 
2. Îmbunătăţirea sistemului de a investi în sport în vederea eficientizării procesului 

de formare a sportivilor şi a specialiştilor de elită. 
În final, s-a propus elaborarea unui Acord Naţional pentru Sport care să cuprindă 

strategia de dezvoltare a sportului românesc pentru următorii 30 de ani. Acest 
document va trebui să conţină principiile de dezvoltare şi liniile directoare de acţionare 
ale sistemului sportiv din România, trebuind să fie asumat şi semnat de toţi decidenţii 
politici şi de reprezentanţii managementului sportiv (Comitetul Olimpic şi Sportiv 
Român, Ministerul Tineretului şi Sportului, Federaţiile Sportive Naţionale). Factorii 
implicaţi au convingerea că elaborarea şi implementarea unei strategii pentru 30 de 
ani, respectată şi urmată îndeaproape, va susţine şi va consolida poziţia României în 
elita sportului mondial.






	Spirit Olimpic nr 47 - 2015 - coperta 1
	_Blank page
	spirit olimpic 2015
	Spirit Olimpic nr 47 - 2015 - coperta 4

