
„SĂ CREŞTEM SĂNĂTOS/ CONSTANŢA ” 
2012- 2017 

1. Scop:  
Menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării copiilor 

prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant. 
 
2. Obiective: 

 Dezvoltarea fizică armonioasă şi prevenirea sau corectarea unor 
deficienţe şi deformaţii; 

 Dezvoltarea fondului de deprinderi motrice de bază, utilitar-aplicative şi 
formarea fondului de deprinderi motrice specifice jocului de baschet; 

 Formarea obişnuinţei de practicare independentă a jocului de baschet 
sub forma jocurilor pregătitoare şi a ştafetelor. 

 
3. Coordonator: 

 Federaţia Română de Baschet 
 

4. Parteneri 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 

 Asociaţia  Judeţenă de baschet Constanţa 

 Primăriile din judeţul Constanţa: Eforie, Mangalia, Tuzla, 
Constanţa. 

 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. 

 Gradiniţa Tuzla;  

 Gradiniţa „Amicii” Constanţa; 

 Grădiniţa Colegiului „Constantin Brătescu” Constanţa 

 Grădiniţa cu orar prelungit Nr 6 Constanţa 

 Gradiniţa cu orar prelungit Mangalia 

 Gradiniţa  cu orar prelungit Mangalia 
 
5. Organizatori şi finanţatori 

 Clubul Sportiv Admar Costineşti 

 Federaţia Română de Baschet 
 

6. Echipa de implementare a proiectului: 

 Lucian Nedelescu – coordonator proiect 

 Elena Frîncu – director proiect 

 Mariana Tudora – implementare, monitorizare proiect 

 Georgiana Drăgoi – implementare şi mediatizare proiect; 

 Mugurel Lepadatu, 

 Carmen Lepadatu 
 
 



7. Activităţii 

 Conform proiectului naţional (concepţia de pregătire şi aplicare a 
modelelor de pregătire) 

 
8. Participanţi şi grup ţintă: 

 500 copii cu vârste 3- 6 ani 

 15 voluntari 

 10 colaboratori 

 500 părinţi 

 Total = 1025 persoane 
 
9. Perioada de desfăşurare a activităţilor 

 15.05.2012 – 15.05.2017 
 
10. Locul de desfăşurare 

 Sala sport/ Gradiniţa Tuzla;  

 Sala sport /Gradiniţa „Amicii” Constanţa; 

 Sala sport/ Grădiniţa Colegiului „Constantin Brătescu” Constanţa 

 Sala sport/Mangalia 
 
 

11.  Materiale necesare:  

 panouri baschet – amenajare teren 

 mingi baschet – implementare proiect 

 tricouri – implementare proiect 
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