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CAMPANIE ”SALT spre performanță” prin handbal in sectorul 6 

perioada de implementare a campaniei: august 2022 – martie 2023 

 

Prezentarea Campaniei SALT SPRE PERFORMANȚĂ 

 

Proiectul ”Salt spre performanță” este deja un proiect de bune practici, fiind demarat în anul 2017 

ca un parteneriat între Centrul Cultural European Sector 6 și Asociația Sportivă Fortuna București. 

Acesta a susținut activitățile sportive în rândul copiilor cu calități sportive deosebite, până la 

spijinirea acestora către o carieră în sportul de performanță.  

Prin continuarea implementării campaniei “SALT spre performanță” s-a urmărit îmbunătățirea 

situației existente privind practicarea handbalului in randul copiilor, eficientizarea folosirii 

resurselor disponibile si diseminarea experientelor acumulate. “SALT spre performanta” este un 

parteneriat de colaborare intre diferite organizatii cu o gandire comuna privind beneficiile sportului 

si are in vedere preluarea si implementarea unor practici inovative in handbal, in special baby si 

minihandbal. Impreuna cu educatia si tineretul, sportul are o contributie majora la punerea in 

aplicare a obiectivelor locale pentru echitate si incluziune sociala.  

Datorită rezultatelor pozitive și beneficiilor aduse copiilor din sectorul 6, proiectul a ajuns de la 70 

copii în anul 2017, la peste 300 de copii în anul 2020, care au participat la antrenamente și diverse 

activități sportive, precum și în competițiile naționale sau cantonamente de pregătire.  

 

Pregatirea sportiva in cadrul CS Fortuna Bucuresti a copiilor si participarea in ultimii ani la mai 

multe competitii internationale, nationale si locale de handbal, precum Campionatul National de 

Handbal, Campionatul municipal de handbal si Festivalurilele/Turneele de mini/baby handbal 



 
 
organizate de Federatia Romana de Handbal si/sau CS Fortuna Bucuresti , reprezinta premisele ce 

stau la baza parteneriatului de proiect. 

 

  

 

In cadrul scolilor/institutiilor din sector, sportul a fost promovat ca factor de dezvoltare, mentinere 

si imbunatatire a sanatatii si conditiei fizice, posibilitate de integrare sociala a fiecarui copil prin 

exercitiul fizic practicat si a autodisciplinei.  

Pe toată perioada proiectului, Clubul a promovat si a continuat dezvoltarea si implementarea 

diferitelor activitati de mentinere si imbunatatire a sanatatii si conditiei fizice în rândul copiilor din 

Sectorul 6. 

Înscrierile în cadrul proiectului au fost continue fără a limita accesul copiilor, chiar dacă numărul 

propus prin proiect fusese deja atins. Astfel, desi a fost depășit numărul copiilor înscrisi în proiect, 

CS Fortuna nu a solicitat plata vreunei cotizații suplimentare și astfel, toti copii din sectorul 6 care 

au participat la activități sportive nu au platit vreo cotizație lunară.  

 

Avand in vedere numarul mare de copii interesati inca de la inceputul campaniei, CS Fortuna a  

organizat si participat la diferite competitii locale. Mai mult au fost invitate, in salile de sport puse 

la dispozitie prin proiect, echipe de mini si baby handbal din Bucuresti si Ilfov pentru a crea 

posibilitatea cat mai multor copii din sectorul 6 sa joace in meciuri oficiale si amicale cu diferite 

echipe. La competiții au participat echipele de fete/baieti mini și baby handbal ale Clubului și au 

jucat meciuri cu echipe invitate ca: Tonus, HC Chiajna, CSM Bucuresti, Rapid, CAS Steaua, 

Acdemia Florea, CS TEC, Pantelimon, CS Targoviste, Breaza etc. Peste 500 de copii cu varste intre 

6 – 14 ani au participat în aceste competiții. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Model pliant al competiței din luna martie – ”Cupa primăverii 2019” 

 

 

 

 

Pentru organizarea evenimentelor din sectorul 6, CS Fortuna a achiziționat materiale sportive și 

echipamente, a asigurat asistența medicală și personalul necesar desfășurării meciurilor împreună 

cu Asociația Municipală de Handbal (AMH) și a echipelor de handbal juniori III și IV, masculin și 

feminim. Astfel, sportivii voluntari au arbitrat meciurilor micilor participanți și s-au implicat 

împreună cu antrenorii CS Fortuna în desfăsurarea evenimentelor în condiții de siguranță pentru 

toate echipele prezente.  



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

Susținerea acestor copii către o carieră sportivă de performanță, au fost realizate la numai 3 ani de 

implementare a proiectului, prin (i) participarea echipei de juniori II la Turneul Final în cadrul 

Campionatului Național de juniori II masculin organizat de Federația  Română de Handbal, (ii) 

selecționarea a doi sportivi în cadrul Loturilor Naționale de juniori, (iii) selecționarea a două 

sportive în cadrul Centrului Național Olimpic de la Iași, respectiv opt sportivi în cadrul Centrului 

Național Olimpic București. Cu sprijinul Comitetului Olimpic Sportiv Român, cei 10 sportivi 

selectați în cadrul Centrelor Naționale Olimpice de Juniori beneficiază de cazare, masă și pregătire 

centralizată, împreună cu antrenori federali ai Federației Române de Handbal pe toată perioadă de 



 
 
juniorat, asigurându-le  toate condițiile de pregătire pentru sportul de performanță. Totodata, în anul 

2021 echipa de juniori a clubului s-a calificat la Turneul ”Valoare” în cadrul Campionatului 

Național de juniori I masculin organizat de Federația  Română de Handbal.  

 

Astfel, prin continuarea implementării proiectului beneficiarii directi vor fi: 

- cei 300 de copii din sectorul 6 (grupe de incepatori si avansati) care vor participa gratuit la 

activitățile sportive organizate in cadrul proiectului,  

- școlile unde se vor desfășura activitățile sportive în care va crește nivelul de calitate și de 

diversificare al activităților sportive prin asigurarea materialelor sportive (mingi, jaloane, 

diferențiale) și practicarea handbalului.  

Beneficiarii indirecți vor fi: 

- părinții copiilor, în special a celor care nu își permit financiar, 

- comunitatea prin asigurarea unui serviciu care va conduce la creșterea nivelului de sănătate 

în rândul locuitorilor. 

Entuziasmul si bucuria copiilor in urma participarii la aceste meciuri/competitii ne dau increderea 

ca acest proiect va menține indicatorii propusi, respectiv atragerea a peste 300 copii în activități 

sportive și competiții si sprijinirea grupelor de performanta către o cariera sportivă. 

Echipa de proiect  

In vederea realizarii managementului si implementarii proiectului, Clubul va utiliza atât resurse 

existente în locatiile proprii, cat si resursele ce vor fi achizitionate pe durata desfășurării proiectului. 

Pentru buna implementare a activitatilor instructiv-educative vor fi asigurate resursele umane 

adecvate, formate atat din antrenori tineri, cat si din profesori cu experienta specifica.  

CS Fortuna va pune la dispoziție pe toată perioada proiectului materialele sportive existente și 

personalul calificat în vederea desfășurarii activităților sportive in salile de sport si desfasurarii 

evenimentelor de minihandbal, juniori IV și III fete și băieți. 

Pentru organizarea meciurilor de minihandbal si juniori IV in salile de sport din sectorul 6 puse la 

dispozitie prin proiect, Clubul Fortuna București va asigura prin resurse proprii sau identificarea de 

parteneri, conditiile tehnice si logistice necesare, prin garantarea accesului si securitatea in salile de 

sport, asigurarea asistentei medicale si arbitrilor de catre voluntari etc.  

Pentru desfasurarii campaniei ”Salt spre performanță”, CS Fortuna va asigura cu resursa umană 

proprie managementul proiectului, planificarea si implementarea activitatilor, va organiza si 

coordona activitatile instructiv-educative si antrenamentele sportive, va elabora calendarul 

desfasurarii antrenamentelor in functie de disponibilitatea accesului in sali, va promova campania 

si va organiza si implementa evenimente sportive de tip baby si mini-handbal si juniori IV. 

Carmen Covaci – manager de proiect, expert fonduri europene, antrenor, responsabila de 

coordonarea parteneriatului, responsabila de activitatea de promovare si achizitie materiale si 

echipamente sportive. 

Prof. Maria Covaci – antrenor, profesor emerit grad I, coordonator activitati sportive si antrenor. 



 
 
Paul Păun – antrenor, responsabil activitati sportive 

Alexandru Gurău – antrenor, responsabil activitati sportive 

Prof. Munteanu Constanta – profesor sport, responsabil activitati sportive 

Anca Birton – antrenor sport si fosta sportiva de performanta, responsabil activitati sportive. 

Viziune, scop si obiective  

Viziunea Clubului sportiv Fortuna Bucuresti este stimularea asociativității in domeniul sportiv, 

promovarea și diversificarea activităților sportive practicabile la nivel de masă și performanță, în 

special a sportului de echipa si modernizarea metodelor de antrenament. 

Scopul proiectului “SALT spre performanta” este creșterea gradului de practicare a handbalului în 

randul copiilor, în special a celor care nu își permit financiar. Proiectul urmareste promovarea unor 

activitati de canalizare a energiei copiilor catre sport si implicarea acestora in activitati/competitii 

de handbal, mai ales in contextul pandemiei COVID care a creat multe bariere sociale la nivelul 

comunitatii si a redus interesul copiilor de a particpa la activitățile sportive. 

Proiectul va fi implementat in mai multe scoli din diferitre zone din sectorul 6, precum Giulesti, 

Militari, Drumul Taberei, Ghencea și astfel, va asigura o acoperire la nivelul întregului sector. 

Pentru buna implementare a activitatilor instructiv-educative vor fi asigurate resursele umane, 

formate atat din antrenori tineri, cat si din profesori cu experienta.  

Scolile propuse pentru implementarea proiectului sunt: 

- scoala gimnaziala nr. 153 - cartierul Giulesti 

- scoala gimnaziala nr. 279 - cartierul Drumul Taberei (prelungirea Ghencea) 

- scoala gimnaziala nr. 311 - cartierul Ghencea 

- scoala gimnaziala nr. 157 Ion Dumitriu - cartierul Militari 

- scoala gimnaziala nr. 309  - cartierul Militari 

- Scoala Gimnaziala nr 205  Adrian Paunescu - cartierul Drumul Taberei 

- Liceul Antim Ivireanu – cartierul Drumul Taberei. 

In cadrul scolilor din sector, sportul va fi promovat ca factor de dezvoltare, mentinere si 

imbunatatire a sanatatii si conditiei fizice, posibilitate de integrare sociala a fiecarui copil prin 

exercitiul fizic practicat si a autodisciplinei. Distantarea copiilor din cauza pandemiei COVID a 

creat o preocupare si o nevoie a comunitatii de a identifica metodele prin care copiii sa isi recapete 

increderea de a interactiona si de a lua parte la diferite activitati, altele decat cele ”online”.  

Raspandirea activitatilor sportive prin desfasurarea antrenamentelor in scolile de cartier in vederea 

practicarii sportului de masa (handbal) de catre copiii din sector, va contribui la coeziunea sociala 

prin inlaturarea barierelor sociale, avand acces la antrenamente inclusiv copiii din grupurile 

defavorizate, și astfel va conduce la diminuarea disparitatilor in randul comunitatii, imbunatatirea 

gradului de sanatate a copiilor din sectorul 6 si va ridica nivelului calitatii vietii. 

Prin implementarea activităților proiectului, peste 300 de copii din sectorul 6 vor putea participa la 

antrenamente organizate în cartierul în care își au domiciliul, precum și la diferite competiții 

organizate de Club sau de Federația Română de Handbal/Asociația Municipală de Handbal.  



 
 
In conformitate cu obiectivele in domeniul sportului, SALT spre performanță se va concentra pe 

obiectivul principal: Identificarea, formularea si adoptarea unui concept de dezvoltare si practicare 

a handbalului la nivel local, in scopul de a îmbunatăți sănătatea copiilor și de a elimina deficiențele 

în practicarea sportului prin diversificarea activităților. 

Desfășurarea proiectului în sălile de sport ale unităților de învățământ din mai multe cartiere din 

sector va aduce mai multe beneficii privind sănătatea sau siguranța copiilor, care pot fi definite ca: 

- reducerea riscului de formare a deviatiilor coloanei vertrebare la copii (scolioza/cifoza), mai 

ales în contextul cresterii utilizării calculatorului sau a altor dipozitive electronice de către 

copii; 

- corectarea pozitiei vicioasa a corpului si mersului gresit, prin dezvoltarea unor exercitii, 

metode si activitati sportive adaptate si atractive pentru copii; 

- crearea unui mediu optim si asigurarea tuturor conditiilor de practicare a handbalului  cu 

materiale sportive moderne si adaptate pentru copii ;  

- cresterea gradului de acces si asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea unei cariere 

sportive de performanță ; 

- crearea unei culturi a ”sportului de masă în cartier” și creșterea siguranței în rândul copiilor 

datorită participării la antrenamente fără utilizarea mijloacelor de transport în comun. 

 

De ce “SALT spre performanta” 

 “SALT spre performanta” isi propune implicarea actorilor din sectoarele culturale, creative si 

sportive, in activitati extracurriculare, care sa promoveze talentele, preocuparile extra-scolare si 

competentele in domeniul handbalului. Toate acestea vor avea numeroase efecte pozitive asupra 

educatiei si valorilor copiilor si voluntarilor din grupul tinta. Sportul pentru un copil/tanar aflat in 

continua dezvoltare il va ajuta in crearea unor valori proprii si receptarea/apreciera valorilor create 

de ceilalti.  

Ideea noastra este sa demonstram ca sportul de masa, respectiv handbalul bine cunoscut de 

profesorii si antrenorii CS Fortuna Bucuresti, in colaborare cu partenerii, creeaza un concept 

modern de antrenament și leagă handbalul, educatia si viata de zi cu zi cu nevoile specifice ale 

fiecarui copil.  

Impactul proiectului asupra copiilor/tinerilor participanti se refera la: imbunatatirea 

sanatatii prin sport, dezvoltare pe plan personal, asimilarea de cunostinte si abilitati in 

domeniul sportiv, lucru in echipa, comunicarea si colaborarea cu ceilalti coechipieri, 

aprecierea valorilor, invatare despre ceilalti, educatie si acceptare interculturala, respect 

pentru diversitate, dezvoltarea solidaritatii.  

Datorita obiectivelor propuse prin proiect va crește accesul tinerilor la o viață sanătoasă, putând fi 

asigurate resursele materiale și de personal necesare creării și asigurării unei baze de practicare a 

sportului la nivel local. Astfel, promovarea pe termen lung a beneficiilor sportului se va raspandi si 

va produce o educare a cetatenilor si implicarea acestora in viata sportiva a copiilor. 

Conform Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 6 2014-2023, sportul este o prioritate si 



 
 
reprezinta o directie strategica in imbunatatirea gradului de sănătate al populatiei si ridicarea 

nivelului calitatii vietii, cu rol in socializare la nivelul comunitatii. Imbunatatirea sanatatii prin 

sport este incontestabila, atat in prevenirea patologiilor, cat si in recuperarea medicala, si apare in 

contextul COVID 19, in care jocurile electronice au o larga raspandire printre copii, riscul de 

obezitate fiind crescut.  

Avand in vedere faptul ca sportul are un rol social important, pe termen lung proiectul va contribui 

la coeziunea sociala prin inlaturarea barierelor sociale si va imbunatati capacitatea de insertie 

profesionala a populatiei prin impactul sau asupra educatiei si formarii profesionale. Prin faptul ca 

la antrenamentele de handbal si la evenimentele sportive vor avea acces toti copiii, se va realiza 

incluziunea sociala, iar antrenorii si voluntarii implicati vor facilita acest lucru. 

Beneficiarii directi ai campaniei sunt reprezentati de copii/tineri care vor beneficia de materialele 

de informare privind beneficiile sportului, atat dpdv al sanatatii, cat si dezvoltarii unei cariere 

sportive. Dintre acestia, minim 300 de copii vor fi participanti directi la antrenamentele si 

evenimentele de handbal. Acestia vor fi recrutati din cadrul scolilor si institutiilor sectorului 6.  

Totodata, profesorii si antrenorii CS Fortuna care vor utiliza in desfasurarea antrenamentelor 

materialele sportive moderne achizitionate, parintii copiilor din grupul tinta, profesorii si personalul 

scolar unde va avea loc promovarea, cetatenii sectorului 6 si participantii evenimentului sportiv 

sunt beneficiari ai Campaniei “Salt spre performanta”.  

Desfășurarea activităților sportive în sălile de sport ale unităților de învățământ din mai multe 

cartiere din sector va aduce mai multe beneficii la nivel local, precum: 

- reducerea riscului de formare a deviatiilor coloanei vertrebare la copii (scolioza/cifoza), mai 

ales în contextul cresterii utilizării calculatorului sau a altor dipozitive electronice de către 

copii; 

- corectarea pozitiei vicioasa a corpului si mersului gresit, prin dezvoltarea unor exercitii, 

metode si activitati sportive adaptate si atractive pentru copii; 

- crearea unui mediu optim si asigurarea tuturor conditiilor de practicare a handbalului  cu 

materiale sportive moderne si adaptate pentru copii ;  

- cresterea gradului de acces si asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea unei cariere 

sportive de performanță ; 

- crearea unei culturi a ”sportului de masă în cartier” și creșterea siguranței în rândul copiilor 

datorita participării la antrenamente fără utilizarea mijloacelor de transport în comun. 

Activitatile proiectului 

1. Stabilirea resurselor materiale/umane și distribuirea sarcinilor pentru asigurarea unei 

implementări eficiente a proiectului 

a. Formarea echipei de proiect (coordonator proiect, coordonator activitati sportive, 

antrenori, instructori etc) 

b. Stabilirea parteneriatelor cu administratia scolilor si cu scolile pentru identificarea 

pozitiilor de antrenament 



 
 

2. Elaborarea materialelor de promovare a proiectului (flyere, bannere) si stabilirea planului 

de distribuire a acestora in scoli 

 
Informarea si publicitatea se vor realiza prin elaborarea si distributia materialelor promotionale, 

prin mijloace media, site, campanii de promovare a beneficiilor sportului si a evenimentelor 

sportive avand ca scop cresterea vizibilitatii campaniei si diseminarea rezultatelor. Clubul Fortuna 

va realizat identitatea vizuala a Campaniei (logo, slogan) si va realiza o grafica unitara a 

materialelor promotionale.   

3. Achizitionarea de materiale si echipamente sportive pentru copii si antrenori 

Achizitionarea materialelor si echipamentelor sportive: materiale si echipamente sportive (mingi 

de diferite marimi, diferentiale maieuri pentru desfasurarea competitiei de handbal, jaloane, conuri, 

mingi de coordonare/echilibru de diferite dimensiuni, gard antrenament, scara agilitate si alte 

materiale in functie de necesitati, echipamente sportive). 

4. Organizarea antrenamentelor prin asigurarea personalului necesar (personalul Clubului va fi 

completat cu alti antrenori/instructori sau profesori de sport din scoli pentru derularea eficenta a 

antrenamentelor). Salariile personalului implicat pentru implementarea activitatilor sportive vor fi 

finantate din bugetul proiectului.  

5. Organizarea unei competitii locale cu copiii din sectorul 6, in cadrul careia vor fi invitate si 

alte echipe.  

6. Asigurarea participarii echipelor de juniori in cadrul competitiilor organizate de Asociatia 

Municipala de Handbal si Federatia Romana de Handbal, precum: Festivalul National  

Minihandbal, Competitii de juniori IV-I. 

 



 
 
Bugetul proiectului 

 

Proiectul se va implementa pe o perioada de 8 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.  

Bugetul proiectului prevede cheltuielile pentru operationalizarea proiectului, achizitia materialelor 

si echipamentelor sportive, acoperirea salariilor echipei de proiect si a personalului implicat in 

desfasurarea activitatilor, organizarea si participarea la competitii si turnee si promovarea 

proiectului. 

BUGET DETALIAT 
  
  

Specificari 
Unitate 

de 
masura 

Nr. 
unități 

Cost 
unitate 

Total 

Activitatea 1. Stabilirea resurselor materiale/umane și distribuirea sarcinilor pentru 
asigurarea unei implementări eficiente a proiectului  

   0 

  

Formarea echipei de proiect si 
asigurarea salariilor 
(coordonator proiect, 
coordonator activitati sportive, 
antrenori, instructori etc) 

Echipa de proiect va fi formata manager 
de proiect, coordonator activitati 
sportive, antrenori si instructori sportivi.  

    

  salariu manager de proiect 

Managerul de proiect este responsabil 
de buna functionare a activitatilor 
proiectului, de atingerea obiectivelor, de 
achizitia materialelor si echipamentelor.  
Managerul de proiect este si antrenor si 
va sprijini pe ceilalti antrenori in 
derularea antrenamentelor si participarii 
la competitii.  

luna 8 2,500 20,000 

  
salariu coordonator activitati 

sportive 

Coordonatorul de activitati sportive este 
responsabil de monitorizarea 
implementarii activitatilor sportive si 
identificarea metodelor prin care copii 
sa participe la activitati. Coordonatorul 
este si antrenor si va participa la 
activitatile sportive, in calitate de 
responsabil al unei grupe de copii.  

luna 8 2,500 20,000 

  
Cheltuieli administrative pentru 
asigurarea derularii proiectului  

Servicii resursa umana si contabilitate, 
chirie sali de sport in cazul in care sunt 
indisponibile salile de sport din sectorul 
6 si doar in cazul organizarii/participarii 
la turnee si meciuri organizate prin 
proiect, precum si taxele aferente 
contractelor sportive incheiate.  

luna 8 2,500 20,000 

  

Stabilirea parteneriatelor 
utilizarea salilor de sport 
disponibile. Realizarea unui 
calendar pentru desfasurarea 
antrenamentelor atat in diverse 
cartiere (precum Giulesti, 
Militari, Drumul Taberei, 
Ghencea). Antrenamentele se 
vor desfasura in perioada in 
care nu sunt ore de curs.  
Se propun a se organiza minim 
2 antrenamente in fiecare 
scoala, pentru fiecare grupa de 
copii infiintata.  

Administratia scolilor sector 6 va pune 
la dispozitie baza sportiva pentru 
desfasurarea antrenamentelor si 
competiilor sportive organizate in cadrul 
proiectului (competitii de baby si 
minihandbal si juniori IV).   

   0 



 
 

  

Selectarea, recurtarea si 
cooptarea a cel putin 300 de 
copiii in activitatile sportive in 
cele 6 luni ale campaniei, 
inclusiv implicarea acestora in 
competitia de handbal juniroi IV 
si minihandbal ce se va organiza 
in cadrul proiectului. 

Stabilirea locatiei de desfasurare a 
antrenamentelor si competitiei se va 
stabili in calendarul de evenimente. 
Sala de sport va fi pusa la dispozitie de 
scolile propuse si vor fi dotate cu 
materiale existente in cadrul CF Fortuna 
Bucuresti si cele noi achizitionate in 
urma implementarii proiectului. 
Implicarea voluntarilor in desfasurarea 
competitiei - arbitraj, coordonatori meci, 
realizare foi de meci si intocmire 
rapoarte, dupa caz. 

   0 

Activitatea 2. Elaborare materiale de promovare a proiectului (flyere, bannere) si 
stabilirea planului de distribuire a acestora in scoli 

   0 

  
Elaborarea și implementarea 
planului de promovare a 
proiectului 

Planul de promovare va fi realizat de 
catre Club pentru grafica, design, 
costurile se vor regasi in valoarea 
serviciilor de desing si grafica. 
Se va realiza identitatea vizuala a 
proiectului (logo,slogan), 1 banner web, 
se va produce o serie de imagini cu 
mesaje privind beneficiile sportului de 
masa si de performanta  

   0 

  

Elaborarea si achizitonarea 
materialelor de promovare si 
disiminare a obiectivelor 
proiectului 
 
Realizarea materialelor de 
promovare si informare cu 
privire la activitatile desfasurate 
prin proiect, vizibilitatea 
proiectului si beneficiile sportului   
Organizarea si desfasurarea de 
campanii de promovare a 
sportului si proiectului in scoli 
prin vizitarea institutiilor de 
invatamant pentru informarea 
elevilor cu privire la activitatile 
sportive desfasurate prin proiect.  

1. afise, A2 (420x594mm), 135 g, color, 
hartie lucioasa, 

bucati 200 5.00 1,000 

  
 
2. Flyere volante, A5, hartie de 135g, 
lucios, color 

bucati 5000 0.80 4,000 

  
3. bannere stradal 1 fata, inclusiv 
capse, tiv simplu, 1,2m*2m  

buc 20 300 6,000 

Activitatea 3 - Achizitionarea materialelor si echipamentelor sportive necesare 
desfasurarii activitatilor de handbal si participarii la meciurile sportive 

    

achizitia de echipamente sportive 
adaptate varstei copiilor  

Clubul va pune la dispozitie 
echipamentele existente. Acestea vor fi 
completate de noi echipamente - set 
echipament sportiv (2 tricouri de culori 
diferite, un sort). 
Vor fi achiztionate echipamente in 
cadrul proiectului pentru fiecare echipa 
de handbal inscrisa in cadrul 
campionatele nationale si municipale 
organizate de FRH si AMH. 
Clubul isi propune inscrierea a cel putin 
3 echipe in cadrul campionatelor de 
junori (IV, III si II).  
O echipa este formata din minim 16 
jucatori - maxim 20 jucatori. Astfel, se 
vor achizitina 40 de seturi de diferite 
marimi (XS, S, M si L).  

set 40 200 8,000 



 
 

inscriptionarea materialelor sportive cu 
siglele partenerilor (club, autoritate 
publica) 

Se vor inscriptiona tricourile cu siglele 
Campaniei, clubului si autoritatii locale. 
Totodata fiecare tricou va fi inscriptionat 
cu un numar pe spate si in fata.  

set 40 80 3,200 

Mingi de handbal baby si mihandbal, 
Mingi de handbal juniori IV si III 

minge nr 0 si 1, 2 buc 45 80 3,600 

set materiale sportive 

diferentiale, scara antrenament, 
jaloane, conuri etc. 
Se propune a se asigura cate un set 
pentru fiecare grupa infiintata 

set 15 200 3,000 

Activitatea 4. Organizarea antrenamentelor prin asigurarea personalului necesar 
(personalul Clubului va fi completat cu alti antrenori/instructori sau profesori de 
sport din scoli pentru derularea eficenta a antrenamentelor) 

    

salariu antrenor / instructori  

impreuna cu managerul de proiect si 
coordonatorul de activitati vor fi implicati 
inca 5 antrenori/instructori.  
antrenorii si instructorii sunt responsabili 
de recrutarea si atragerea copiilor la 
activitatile sportive.  
impreuna cu coordonatorul de activitati, 
vor selecta copii din fiecare grupa care 
sa participe la competitiile sportive 
nationale si municipale.  

luna 8 10,000 80,000 

Activitatea 5. Organizarea unei competitii locale cu copiii din sectorul 6, precum si 
invitarea altor echipe.  

    

Organizarea unei competitii locale  

Clubul va organiza o competitie locala 
cu echipele de baby si minihandbal. 
Locul de desfasurare a competitiei este 
propus a fi scoala nr. 205 sau liceul 
antim invireanu  

    

tricouri de prezentare pentru arbitri,  
instructori, antrenori  si organizatori 
evenimente si antrenamente 

tricou  adult si inscriptionarea acestora 
cu sigla campaniei - SALT SPRE 
PERFORMANTA si SIGLELE 
partenerilor 

buc 15 110 1,650 

acordare de premii pentru echipele 
participante 

in functie de echipele participante, 
precum si de copii participanti, Clubul 
va achizitiona premii (spre exemplu set 
diferetiale, mingii) ce vor fi inmanata 
reprezentantului echipei, impreuna cu 
materialele de promovare a campaniei  

set 20 250 5,000 

asigurarea salii de sport pentru 
desfasurarea competitiei locale  

Se propune ca desfasurarea competiei 
locale sa aiba loc in sala de sport a 
scolii Adrian Paunescu nr. 205, avand 
in vedere spatiul de care dispune care 
ofera posibilitatea gazduirii unui numar 
ridicat de participanti. Totodata, terenul 
de sport de langa sala de sport va oferi 
posibilitatea asigurarii spatiului necesar 
pentru echipele participante.  

set 0 - 0 

Activitatea 6. Inscrierea echipelor de juniori in cadrul competitiilor organizate de 
Asociatia Municipala de Handbal si Federatia Romana de Handbal, precum: 
Festivalul National  Minihandbal, Competitii de juniori IV-I 

    

Asigurarea resurselor materiale si 
financiare.  

Clubul va inscrie echipe de juniori in 
cadrul campionatului national / 
municipal de handbal sau la alte turnee 
organizate.  
Vor fi scoperite costurile de participare, 
deplasare, cazare, arbitraje. Copii parte 
din echipa vor participa gratuit.  

luna 6 4,000 24,000 

  

 TOTAL 
  

  199,450 

 


