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intre Comitetul Olimpic ~i Sportiv Roman, Institutul Aspen Romania, Ministerul 

Educatiei ~i Cercetarii ~i Ministerul Tineretului ~i Sportului 

Protocolul are in vedere crearea unui parteneriat institufional intre Comitetul Olimpic 

~i Sportiv Roman, Asociatia Institutul Aspen Romania ~i Ministerul Educafiei ~i 

Cercetarii ~i Ministerul Tineretului ~i Sportului cu scopul de a declara alfabetizarea 

fizica a copiilor cu varste intre 5 ~i 12 ani o prioritate nafionala ~i de a dezvolta in 

parteneriat Programul ,,Joaca pentru Viafa", inifiativa ,,Sportul Se Joaca", precum ~i 

toate inifiativele desfa~urate sub egida Programului Joaca pentru Viata dezvoltate 

ulterior. 

incheiat intre: 

1. Comitetul Olimpic ~i Sportiv Roman, cu sediul in Bucure~ti, Bulevardul Mara~ti, nr. 

20A, sector 1, reprezentat prin domnul Mihai Covaliu - Pre~edinte 

2 Asociafia Institutul Aspen Romania, cu sediul social in Bucure~ti, Strada Uruguay, nr. 

6, bl. 6, et. 3, ap, 14, sector 1, adresa de corespondenta Bulevardul A viatorilor nr. 68, et. 1, 

sector 1, Bucure~ti, reprezentata prin domnul Nicolae Vlad- Director Executiv in Exercipu. 

3 Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu sediul in Bucuresti, Strada General H. M. Berthelot . . ' 
28-30, sector 1, reprezentat prin doamna Cristina Monica Anisie-Ministru. 

4 Ministerul Tineretului ~i Sportului, cu sediul in Bucure~ti, Strada Vasile Conta 16, sector 

2, reprezentat prin domnul lonut Marian Stroe - Ministru. 



Partile convin asupra urmatoarelor prevederi: 

CAPITOLUL I SCOPUL PROTOCOLULUI 

Art.1 

Scopul prezentului protocol este acela de a stabili modalitatile de colaborare ~i comunicare 

1ntre parti, In vederea implementarii Programului ,,Joaca pentru Viata" ~i a inipativei 

,,Sportul se joaca", proiect initiat de Comitetul Olimpic ~i Sportiv Roman, Asociatia 

lnstitutul Aspen Romania ~i Banca Comerciala Romana. Programul 1~i propune sa 

promoveze sportul de masa, mcurajandu-i cat mai mult pe copii sa faca mi~care, ajutandu

i sa descopere diferitele ramuri sportive olimpice, sa descopere care sporturi Ii atrag mai 

mult, facandu-i sa practice pe parcursul anului ~colar fiecare sport inclus In programul 

Olimpic. Programul vizeaza ~i implicarea adultilor, carora le ofera informatii ~i 

instrumente u~or aplicabile, inspirandu-i sa practice sportul alaturi de copii. Dezvoltarea 

sportului de masa aduce beneficii majore pe termen lung, atat prin cultivarea In randul 

cetatenilor a valorilor educatiei, sanatatii, civismului etc., cat ~i prin cre~terea bazei de 

selectie pentru sportul de performanta. 

Initiativa ,,Sportul se Joaca" reprezinta o platforma educationala deosebita de alfabetizare 

In sport, joaca, mi~care, o platforma care promoveaza exercitii distractive, fara a fi necesare 

resurse materiale speciale, cu scopul de a inspira adultii Romaniei sa se joace ,,de-a sportul" 

cu copii. 

CAPITOLUL II OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Art. 2 

(1) Protocolul are in vedere crearea unei platforme de politici publice ~i descrierea formei 

de colaborare intre lnstitutul Aspen Romania, denumit In continuare IAR, Comitetul 

Olimpic ~i Sportiv Roman, denumit In continuare COSR, Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, 

denurnit 1n continuare MEC ~i Ministerul Tineretului ~i Sportului, denumit In continuare 

MTS. 

(2) Colaborarea are 1n vedere sustinerea ~i promovarea tuturor initiativelor desfa~urate sub 

egida programului ,,Joaca pentru Viafa." 

(a) Obiectivul principal al Programului ,,Joaca pentru Viata" este initierea unui proces de 

alfabetizare fizica a copiilor intre 5 ~i 12 ani, pentru a stimula capacitatea, increderea ~i 

dorinta acestora de a fi activi pentru viata. 

(3) Obiective tinta: 



a. Elaborarea unui Plan National de Promovare a Activitatii Fizice, care sa 

urmareasca cre9terea ratei de participare la activitati fizice $i sportive in randul intregii 

populatii $i a copiilor in mod deosebit, precum ~i sa sublinieze importanta sportului de 

masa in dezvoltarea unei societati sanatoase. 

b. Dezvoltarea unei platforme on-line care sa ofere o imagine completa $i la 

zi a infrastructurii sportive $i a structurilor sportive existente, oferind parintilor o imagine 

actualizata privind oportunitatile existente de a-9i indruma copiii catre practicarea 

activitatilor sportive, in cele mai bune conditii ~i cat mai aproape de casa. 

c. Formularea unor propuneri de introducere a stimulentelor fiscale pentru 

dezvoltarea infrastructurii sportive $i sprijinirea activitatii cluburilor sportive. 

d. Introducerea in $COii a unei evaluari individuale a abilitatilor fizice ale 

copiilor, cu scopul de a le recomanda acestora activitatile fizice $i sportive adecvate. 

(4) Pentru indeplinirea scopului propus $i atingerea obiectivelor, partile, in functie de 

competente, vor avea in vedere urmatoarele: 

• Derularea de actiuni menite a populariza programul (rnese rotunde, 

evenimente publice pe tema dezvoltarii abilitatilor fizice, a imbunatatirii accesului la 

activitap sportive $i recreative la nivel national $i local, instruirea specifica a parintilor, 

cadrelor didactice, antrenorilor). 

• Organizarca de evenimente online si offline pentru publicul larg, in care 

sa fie prezentat programul in detaliu, cu participarea unor sportivi, profesori $i alte 

personalitati emblematice. 

• ldentificarea de sustinatori privati care sa participe la irnplernentarea 

prograrnului. 

• Initierea demersurilor de identificare a unor colaboratori de peste hotare 

(exemplu: Comitetul Olimpic Canadian - inipatorul programului ,,School Program"). 

• Redactarea unor teste de identificare a aptitudinilor in format atractiv 

(texte scrise in limbaj accesibil, grafica explicativa, filme demonstrative etc.). 

• Documentare continua, inclusiv prin accesarea surselor secundare de 

informatii. 

• Promovare prin orice alte mijloace a obiectivelor incluse in prezentul 

protocol. 

CAPITOLUL III Durata protocolului 

Art. 3 

Durata protocolului este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii cu o perioada de doi ani, 

cu acordul partilor, prin incheierea unui act aditional. 



CAPITOLUL IV Obligatiile paqilor 

Art. 4 Comitetul Olimpic ~i Sportiv Roman se obliga: 

a) Sa participe, prin reprezentanti, la intalnirile de lucru. 

b) Sa asigure participarea speciali$tilor pe discipline olirnpice la intalnirile organizate 

pentru o conturare cat rnai adecvata a rnodalitatilor de dezvoltare, irnplernentare $i 

rnonitorizare a prograrnului. 

Art. 5 Institutul Aspen Romania se obliga: 

a) sa contribuie cu inforrnatii, expertiza $i continut de politici publice, dupa caz, la 

proiectele stabilite de cornun acord cu Partile prezentului Protocol; 

b) sa asigure prornovarea Cornitetului Olirnpic $i Sportiv Roman, Ministerului Educatiei $i 

Cercetarii $i Ministerului Tineretului $i Sportului, in calitate de parteneri ai Prograrnului 

,,Joaca pentru Viata", ai initiativei ,,Sportul Se Joaca" precurn $i ai tuturor initiativelor 

desfa$urate sub egida Prograrnului ,,Joaca pentru Viata" dezvoltate ulterior; 

c) sa invite la evenirnentele organizate in cornun participanti relevanti din tara ~i din 

strainatate. 

Art. 6 Ministerul Educatiei ~i Cercetarii se obliga : 

a) sa asigure prornovarea $i implernentarea Programului ,,Joaca pentru Viata" ~i a 

initiativei ,,Sportul Se Joaca" in unitatile de invatarnant pentru categoria de varsta 

rnentionata in proiect; 

b) sa contribuie cu inforrnatii, expertiza ~i continut de politici pub lice, du pa caz, la 

proiectele stabilite de cornun acord cu Partile prezentului Protocol; 

c) sa contribuie cu expertiza Ministerului la succesul prograrnului prin participarea 

reprezentantilor Ministerului la evenirnentele organizate pentru prornovarea Prograrnului 

,,Joaca pentru Viata" ~i a initiativelor desfa~urate sub egida Prograrnului. 

Art. 7 Ministerul Tineretului ~i Sportului se obliga : 

a) sa asigure promovarea $i irnplernentarea Prograrnului ,,Joaca pentru Viata" ~i a 

initiativei ,,Sportul Se Joaca" in cadrul structurilor proprii; 

b) sa contribuie cu inforrnatii, expertiza $i continut de politici publice, du pa caz, la 

proiectele stabilite de cornun acord cu Partile prezentului Protocol; 

c) sa contribuie cu expertiza Ministerului la succesul prograrnului prin participarea 

reprezentantilor Ministerului la evenirnentele organizate pentru prornovarea Prograrnului 

,,Joaca pentru Viata" $i a initiativelor desfa~urate sub egida Prograrnului. 



CAPITOLUL V CONFIDENTIALITATEA 
' 

Art. 8 

(1) Partile protocolului au obligatia sa pastreze confidentialitatea inforrnatiilor obtinute 

pana la data perfectarii protocolului, pe perioada derularii prezentului protocol ~i care au 

legatura cu acesta. 

(2) 0 parte nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, de a utiliza inforrnatiile ~i 

documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a protocolului, in alt 

scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile. 

CAPITOLUL VI 

Art. 9 Prezentul protocol inceteaza: 

(a) De drept, la data stabilita de cornun acord conform art. 4 

(b) Inainte de termen: 

- prin acordul scris al partilor; 

- la data interventiei unei situatii de £apt sau de drept care face irnposibila derularea 

acestuia. 

c) prin denuntarea unilaterala de catre oricare din parti, in situatii temeinic justificate, 

in baza unei notificari prealabile transmise cu eel putin 30 de zile inainte de data propusa 

pentru incetare; 

d) prin reziliere, de plin drept, fara interventia instantei de judecata, in cazul in care 

una dintre parti nu-~i indepline~te oricare dintre obligatiile ce-i revin potrivit prezentului 

protocol sau le indepline~te in mod necorespunzator, pe baza unei notificari prealabile 

transmisa partii in culpa de catre cealalta parte cu 30 de zile lnainte de data propusa pentru 

reziliere. Daca in termen de 15 zile de la primirea notificarii partea in culpa nu-~i 

lndepline~te obligatiile care au constituit motivul notificarii, prezentul protocol inceteaza 

de plin drept, fara interventia instantei de judecata, la termenul inscris In notificare; 

e) in caz de forta majora, In conditiile art. 10-15 din prezentul Protocol; 

£) :in cazul reorganizarii sau desfiintarii unei parti, potrivit legii. 

CAPITOLUL VII Foqa majora 

Art. 10 Forta majora este orice evenirnent extern, irnprevizibil, absolut invincibil ~i 

inevitabil. 

Art. 11 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

Art. 12 Forta majora exonereaza partile de :indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

Protocol, pe toata perioada :in care aceasta aqioneaza. 

Art. 13 Indeplinirea Protocolului va fi suspendata :in perioada de actiune a fortei majore, 

dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 



,. 

Art. 14 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i 

1n mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

Art. 15 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 

de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti lncetarea de plin drept 

a prezentului Protocol, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE 
' 

Art. 16 Modificarea prezentului protocol se face numai prin act aditional lncheiat lntre cele 

patru parti. 

Art. 17 Eventualele litigii care nu vor fi stinse pe cale amiabila, vor fi solutionate de 

instantele judecatore~ti competente. 

Art. 18 Prezentul protocol nu se constituie In obligatie pentru vreuna dinte Parti de a avea 

o contributie financiara. 

Art. 19 Prezentul protocol a fost semnat astazi, 24 iulie 2020, in 4 exemplare, cate unul 

pentru fiecare Parte. 

Mihai COV ALIU 

Cristina Monica ANISIE 
Ministru 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

Ionut-Marian STROE 
' 

Ministru 


