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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Suplimentar la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative 

din domeniul educației și sportului, vă înaintez o sugestie pentru modernizarea materiei Ora 

de Sport prin implementarea în programul școlar a Fitnessului Urban, sport cunoscut 

internațional. Modernizarea materiei este valabilă pentru elevii din licee și colegii, atât pentru 

băieți cât și pentru fete. Acest sport modern practic este știința modului sănătos de viață, și 

cuprinde următoarele acțiuni: 

1) practicarea de exerciții fizice simple cu propria greutate a corpului, pe un teren special 

amenajat cu elementarele bare de tracțiuni, spalier și paralele, exerciții ca încălzire și 

răcire corp, tracțiuni la bare, flotări la paralele, abdomene la spalier, genuflexiuni la 

spalier și sol etc, cu o durată de o oră școlară de 3 ori pe săptămână. Respectiv pentru 

aceasta instituțiile de învățământ trebuie dotate cu astfel de bare, fie în curtea 

instituției, fie pe terenul de sport, și inslusiv sala de sport pe timp de iarnă; 

2) respectarea nutriției corecte și sănătoase; 

3) organizarea de concursuri locale și naționale de StreetWorkout, un sport modern îrudit 

cu Fitnessul Urban, care prevede realizarea de exerciții sofisticate de gimnastică la 

aceleași bare de tracțiuni. În 2017 campionatul național de StreetWorkout a fost 

organizat la Cluj. 

 

Modernizarea respectivă va readuce Ora de Sport în aria de interes a tuturor tinerilor, aceștia 

vor învăța din școală importanța exercițiilor fizice și a nutriției sănătoase, și vor fi mai imuni 

la obiceiurile nocive, cum este cel mai răspândit fumatul. Fitnessul Urban implementat în Ora 

de Sport, va avea următoarele efecte benefice: 

 va readuce în programul tinerilor pregătirea fizică obligatorie (teorie și practică), 

anulată o dată cu suspendarea temporară a serviciului militar obligatoriu, dar nefiind 

reîncadrată; 

 va elimina fenomenul obezității în rândul tinerilor (azi 1 din 3 tineri sunt obezi); 

 va mări rezistența fizică a organismului tinerilor; 

 va dezvolta obiceiuri sănătoase la tineri după principiul mens sana in corpore sano; 

 va învăța tinerii cum să ducă un mod sănătos de viață pe tot parcursul vieții lor; 

 va genera o generație de români mai sănătoși și mai productivi în toate domeniile de 

activitate; 

 va permite depistarea de o mulțime de talente sportive tinere încă din licee. 

 

Implementarea trebuie realizată de o comisie specială în care să facă parte neapărat și 

antrenorii autorizați în Fitness și Nutriție. Tot această comisie va elabora și manualul de sport, 

din care elevii vor învăța partea teoretică, beneficiile practicării exercițiilor fizice și a nutriției 

sănătoase corecte. 


