
 

 

 

 

PROMOVARE PRIN MIȘCARE 

Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” – Şcoala Gimnazială nr.31, A depus un proiect, în 

cadrul aplicației ”Educație prin sport” promovat și finanțat prin Fundația Comunitară Brașov. 

Proiectul a fost depus în 14 mai 2021 . 

Proiectul se adresează comunității de elevi din Scoala gimn. 31 si Colegiului Tehnic Energetic 

Remus Răduleț. 

Propunerile de proiect au putut fi trimise până pe 14 mai 2021, ora 18:00, iar aplicațiile au fost 

evaluate de către un juriu independent în perioada 15 mai - 4 iunie. În cadrul procesului de evaluare 

au fost punctate: nevoia adresată de către proiect și soluția propusă, impactul comunitar (numărul 

de beneficiari în cadrul orelor curriculare și în afara acestora; impactul pe categorii de vârstă, etc.), 

diversitatea vieții sportive (programe și evenimente sportive, parteneriate, etc.), respectiv calitatea 

și coerența proiectului. 

Cei 7 jurați valoroși, reprezentanți activi ai comunității, specialiști în domeniile lor de activitate: 

educație, sport, arhitectură, construcții, project management, managementul instituțiilor școlare și 

dezvoltare comunitară, care și-au oferit timpul și expertiza lor pentru a evalua aceste proiecte pe 

baza criteriilor de jurizare ale fondului, sunt: Daniel Berechet - Store Manager Decathlon Brașov, 

Peter Mrass – Arhitect, Markó Zsolt – E&S Rainbow Residence SRL - Project Manager, Marius 

Cosma – Inspector de sport județul Brașov, Daniel Petrule – Director Școala Gimnazială Sânpetru 

și profesor de sport, Rareș Dumitrescu – Antrenor de scrimă, István Szabó – Membru Board 

Fundația Comunitară Brașov. 

Școala noastră a fost declarată câștigătoare și finantată cu suma de 34016 Ron pentru: 

 Amenajarea sălii de sport și a terenului de volei existent din Școala Gimnazială 31 prin: 

achiziția și montarea unei plase de siguranță în sala de sport care să protejeze luminatoarele 

și să ofere posibilitatea echipei de baschet și nu numai, să beneficieze de o pregătire în 

siguranță și în sala de sport și valorificarea terenului de volei deja existent prin achiziția și 

montarea stâlpilor de susținere a plasei de volei. 

 Oferirea posibilității elevilor să desfășoare orele de pregătire sportivă într-un spațiu echipat 

modern prin: achiziția de materiale sportive moderne și mobilier sportiv adecvat cum ar fi: 

saltele de gimnastică, trambulină, bănci de gimnastică, ladă de gimnastică, pachet 

antrenament fotbal, mingi fotbal, baschet, volei, rachete și fluturași badminton, palete și 

mingi tenis de masă, ladă de gimnastică, bănci de gimnastică. 

Implementarea proiectului a început în luna iunie pe două componente: 

- Achiziția de servicii de reabilitare ( montare plasă și stâlpi teren volei) 

- Achiziția de materiale – prima dată achiziția plasei si stâlpilor și ulterior achiziția de 

materiale consumabile ce au au fost identificate ca fiind de strictă necesitate pentru 

derularea orelor de educație fizică și pentru încurajarea elevilor de a face mișcare.  

Toate achizițiile s-au încheiat în luna august și nu au existat întârzieri. Lucrările de reabilitare s-au 

realizat în foarte scurt timp la sfârșitul lunii august.  

Pentru realizarea achizițiilor și a serviciilor , legal, s-au facut achiziții pe SEAP cu respectarea 

legislației în vigoare, prin compartimentul de achiziții și contabilitate din școală. 



La începerea școlii, s-a realizat împreună cu profesorii de educație fizică, recepția lucrărilor și 

distribuirea materialelor pe cele două entități ( Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț și Scoala 

Gimnazială 31) .  

Încă din prima săptămână de școală, elevii s-au bucurat de beneficiile proiectului și sunt deja 

folosite din plin. Implemenatrea proiectului ne-a permis deasemenea extinderea colaborărilor cu 

ACS Transilvania și pe alte ramuri sportive : respectiv volei și gimnastică, iar selecțiile pentru 

elevii din Școala Gimnazială 31, s-au realizat deja. 

Sperăm să beneficieze cât mai mulți elevi și pe o perioadă cât mai îndelungată, de beneficiile 

proiectului ”Promovare prin mișcare”. 

Coordonator proiect, 

Prof. Doina Banu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


