
Anexa D 
 
Men inereaăcomunic riiăcuăcopii,ăp rin iiă iăcadreleădidacticeăparticipante,ăaăcontinuatăînădirec iaăcoagul riiă
uneiăcomunit iăactiveă iăprinăfolosireaăcreativ ăaăinstrumentelorădeăcomunicareămodern ,ămediuăonline.ă
Astfel comunitatea a fost implicat ăactivă iăînăparticipareaălaăsondajeăprivindădomeniulăsport 
 
a) Sondaj de opinie nr. 1, realizat în perioada septembrie - octombrie 2016. Campanieădeă informareă iă
comunicare,ă privindă con tientizareaă beneficiiloră activit iloră sportiveă deă practicareă aă sportului pentru 
recreereă iăs n tate.ă 
          În perioada 12.09.2016 - 14.10.2016, a fost demarat  campania de informare și conștientizare a 
comunității locale,ă asupraă ini iativeiă privindă implementareaă proiectuluiă FESTIVALUL  JOCURILOR 

A.D.K., domeniul sport, înă alteă comunit i, cuă scopulă deă aă identificaă nevoileă actualeă (ă aleă copiiloră iă
p rin ilor,ăaleăfamiliei,ăaleăcomunit iiă),ădeăaăînlesniăg sireaădeăsolu iiăconcreteăpentruăoăreal ămaterializareă
aă proiectului,ă precumă iă deă aă formaă ună grupă deă ini iativ ă alc tuită dină sus in toriiă unuiă astfelă deă demers.ă
Campaniaă aă fostă derulat ă atâtă telefonică câtă iă online,ă peă re eauaă deă socializareă facebook.ă Reac iileă
participan ilorălaăcampanieăsuntăconsemnateăînărândurileădeămaiăjosă:ă 
12 septembrie 2016 

Alex Burlacu - Un proiect foarte interesant. 

14 septembrie 2016 

Catalin Alex - Felicitari!! 

Dany Roman - Felicitari!! 

Daniel Valentinc - Super! 

Dinca George - Superătare!ăMi careaăfaceăparteădinăvia aănoastr ! 
Dana Coman - Cuă siguran ă acestă proiectă esteă ună lucruă bună pentru copii. Atâta timp cât este vorba de 
practicareaămi c riiădeăoriceăfelă,ăsuntădeăacordăc ăesteăunălucruăbunăpentruăviitorulălor.ăImplicareaăp rin iloră
considerăc ăesteă iăaceastaănecesar ăpentruăaăsprijiniă iăîncurajaăcopiiăpentruăpracticareaămi c rii . 
Veronica Vasile - Felicit riă! 
Camelia Madalina Acostioaie - Felicit riăpentruăini iativ !ăMultăsuccesăînăcontinuare!ă!! 
Ilie Mariana Patricia - Felicit ri!!!ăV ădorescămultăsuccesăpentruăacestăproiect. 
Elena-mihaela Raicea - Super tare proiectul. Felicit riă iămultăsuccesă! 
Dany Roman - Sper măcaăînăcurândăs ăîlăimplementâmă iăînăora ulăVidele,ăcuăajutorulăConsiliuluiăLocală iă
al domnului primar. La Academie este Veselie! 

15 septembrie 2016 

Mihaela Ghitulescu - Felicit riă iămultăsuccesă!ăProvoca iăp rin iiăs ăseăal tureăcopiilorălorăpentruăaăîntre ineă
într-unămodăs n tos,ăfrumosă iădistractivărela iaăfamilial .ăV ărug măs ăneămaiăinvita iă iăpeănoiă,ăfamiliileă
cuăcopiiăsauătineriăcuădizabilit i!ăPromitemăc ăvomăîncercaăs ă inemăpasulăcuăvoi. 
Gandire Freshro - Unăprogramădeă comunicareă extraordinar.ă Felicit ri!ăV ă dorescă s ă ave iă câtămaiămul iă
p rin iă iăcopiiăimplica i,ăastfelăîncatăs ănuămaiăface iăfa ăsitua iei!ăFelicit riă iăsporălaătreab ă! 
Daniela Mary - Sportulăînseamn ăS N TATEă!ăSUCCES! 
Rozalia Preda - Oăini iativ ăl udabil !ăMi careăprinăjoac ă iăîmpreun ăcuăfamilia,ătimpădeăcalitateăcuămulteă
beneficiiăpentruătoat ălumea. Felicit riă iămultăsuccesă! 
Alina Găină - Esteăunăproiectăcareă reaminte teăcopiilorăc ă înăcurteaă coliiă seăpotă faceă iă alteă activit iă înă
pauz ădecâtăstatulăcuătelefonulăînămân ă iăchiarăsuntăimpresionat ,ăpentruăc ănuălaătoateăliceeleăsauă colileă
generaleăseădesfa oar ăastfelădeăactivit iă iăm ăgândescăc ăceilal iădirectoriă iăprofesoriăvoră"fura"ăaceast ă
idee într-un scop bun,ăceeaăceănuăarăfiăr uă iăsperăs ăreu i iăceăv-a iăpropus!ăMultăsucces! 
Anca Carmen Niculaiasa - Felicit riă iămultăsuccesă!!! 
Bogdan Teru - Felicit ri!!!ăMi care,ăs n tateăcuăDomnulădeăKarate!!!! 
16 septembrie 2016 

Mihai-Popescu Stefania Rodica - Felicit riă iă multă succes!ă Ună programă deă comunicareă extraordinar.V ă
dorescăs ăave iăcâtămaiămul iăp rin iă iăcopiiăimplica iă. 



Adriana Claudia - Felicit ri!ăSprijinăaceast ăini iativ !ăMensăsanaăinăcorporeăsanoă!!!!!!! 
Dan Ciprian - Mult succes în program. Felicit riăpentruărealiz rileăf cute! 
Roua Loredana - Felicit riă iămultăsucces!ăSprijinimăini iativa. 
Steluta Stefan - Felicit riăpentruăperseveren ă iă implicare,ăpentruăsus inereă iăpunereaăînăpractic ăaăatâtoră
proiecteă iăactivit iăminunateăpentruăcopiiăminuna i!ăNuăesteău or,ăeăgreuăs ă"r zba i"ăcuăastfelădeăproiecte,ă
îns ăoameniiăspeciali,ăatragăoameniăspecialiă iăastfelă iesălucruriăbeneficeăpentruăcopiiiăcareăcrescăs n to i,ă
careăvoră iubiă totă timpulămi carea,ăsportul...ă iarăamintirileădinăcopil rieăvoră fi maiămulteă iămaiă frumoase!ă
Mul umimă iăbaft ! 
Serbanescu Simona - Felicit ri,ăDomnuădeăKarateă! 
Violeta Gabriela Constantin - Doamneă ajut ă !ă Felicit riă pentruă proiect,ă felicit riă pentruă perseveren aă
dumneavoastr ă,ăve iăreu iăpentruăc ăsunte iăambitios,ăpentruăc ăiubitiăcopiii,ădeăaceeaăv ărespectă iăv ăadmiră
iăv ădorescădinătotăsufletulăs ăv ăreu easc ătotăceăv ăpropune iă. 

Bogdan Ipate - IăLAăIA IăSEăPOATE.ă 
17 septembrie 2016 

Anamaria Gheorghian - Înăcurteaă coliloră iă liceeloră seă întâmpl ăpreaăpu ine lucruri bune ex-curriculum. 
Îmi amintesc jocurile din timpul pauzelor : învârtita, roata, coarda, frunza, meciurile de box sau judo dintre 
b ie i,ăînăgeneralătotăceăcereaăaptitudiniăsportive.ăNuăamăfostăniciodat ăpreaăbun ălaăsportădarăm ăstr duiamă
s ăfiu înătonăcuărestulălumii.ăSperăcaăA.D.K.ăs ăfac ăs ărenasc ălumeaădeăatunci.ăMultăsucces! 
Valentin Vintila Succesăînăefortulăpeăcareăîlădepune iăpentruăschimbareaămentalit iloră! 
22 septembrie 2016 

Alex Cristian Felicit ri.ăMultăsucces! 
Olga Badea Prisacaru - V ămul umimăpentruătotăceăface iăpentruăcopii,ăs ăsper măc ăacestăproiectăvaăaveaă
succesă iăvaăreprezentaăoăstareădeănormalitateăînă colileănoastreă. 
Mihaela Traistaru - Oă ini iativ ă deosebit !ăNiciă nuă esteă deămirareă dac ă inemă contă iă deă activit ileă din 
timpulăverii.ăNuă tiuădeăundeămaiăaiăputereădarăaiăreu ităs ăaduniăcopiiiădinăfa aăcalculatoareloră iăs ăcreeziă
sentimentulădeăapartenen ălaăgrupăa aăcumărarăseămaiăîntâmpl ăînăziuaădeăazi.ăSucces! 
Selma Uzupe Menagi - Felicit riăpentruăini iativ !!!ăÎntotdeaunaăamăapreciatăceăface iăpentruăcopiiiăno tri.ă
iăcopiiiăno triăv ăiubescămult!!! 

Marian Mindu - Succes,ăînătotăceăface iă!!! 
Nini Nini - Felicit ri,ăsunte iăextraordinar,ămul umimăc ăexista iă! 
Anca Stanescu - Felicit riăpentruăini iativeă iăpentruătotăceăface iăpentruăceiămiciă!!!ăMult succes!! 

Luminita Deaconu - Felicit riăpentruă ini iativ ă iăpentruăefortulădepusăde-a lungul timpului pentru binele, 
securitateaă iă distrac iaă copiilor.ă Speră caă acestă proiectă vaă aveaă succesă iă seă vaă puteaă extindeă i pentru 
sectorul 5 în viitor ! 

23 septembrie 2016 

Mihaela Muscalu - Felicit ri.ăLaăcâtămaiămulteăproiecteăfrumoaseăpentruăceiămiciă iăceiămari.ăMul umimă
pentru tot. 

24 septembrie 2016 

Florentyna Pavelescu - Suntăfoarteă încântat ăc ă faciăparteădinăpu iniiă oameniăcareăv dă întotdeaunaăparteaă
bun ăaă lucruriloră iă inăcontădeăceeaăceăauănevoieă to iăcopiiiădară iănoiăp rin ii.ăPersonal,ăa ăvreaăcaăacestă
proiectăs ăcaptezeăaten iaătuturor,ăpentruăaăveniăînănum răcâtămaiămareălaăactivita ileătale.ăSucces.ăTeăsus in. 
Suntăins ă,ămul iăcopiiădinăclasaăfeteiămeleă(ăSectorulă5ă)ă,ăcareăîmiătrimitămesajeăc ăvorăsaămaiăparticipeălaă
activit ileă tale.ă Auă r masă impresiona iă deă cumă i-auă petrecută oă ziă dină coalaă Altfel,ă participândă laă
activit ileătale,ă iădeăatunciăi iătot dorescăs ămaiăparticipe. 
25 septembrie 2016 

Florin Olteanu - Felicit ri.ăUnăproiectăcareăajut ăcopiiiăs ăfac ămult ămi care,ăs ăînve eălucruriănoiă iăs ăseă
joaceă înăacela iă timp.ăToateăacesteaădoară împreun ăcuăDomnulăDeăKarateă .ăV ămul umimăpentruăceeaăce 
face iă! 
27 septembrie 2016 



Claudia Ionescu - Felicit riăpentruăini iativ !ăSucces! 
29 septembrie 2016 

Ana Elena Vasile - Felicit riăsunte iăunăomăminunatăcuăsufletăbunăcareăseăgânde teălaăto iăcopiiiăprinătoateă
ini iativeleă dumneavoastr ă v ămul umimăpentruă totă ceă face iă iă succesă înă totă ceă v ă dori iă !!!!ăUn proiect 
nemaipomenităarăfiăminunatăs ăseărealizezeă iălaănoiăînăVidele.ăAmăfostălaăBucure tiă iăamăv zutăcumăcopiiiă
î iătr iescăcopil ria,ăcumăeraăînainte,ăprinădiferiteăjocuriă iămi c riăcareăsuntăfoateăbeneficeăpentruăs n tateaă
lor,ănuăprinătelefoaneă iătablete,ăiarăceiăcareăî iădorescăs ăavemă iănoiăasemeneaăactivit iăînăora ulănostruăv ă
rogăsaădistribi iăacestăproiect,ămultumescă!!!!! 
Ileana Saceanu - Unăproiectă ambi ios.Toateă colileădinăcapital ă trebuieăs ăparticipe,ăsportulă iăvoiaăbun ,ă
implicareaă p rin iloră voră daă rezultateă buneă înă plană emo ional.ă Felicit ri.ă Nuă tiuă deă undeă ave iă atâtaă
energie!? 

30 septembrie 2016 

Mircea Alpino - Eă foarteă binevenită pentruă copii,ă deoareceă leă putemă faceă reclam ...ă poateă iesă maiă mul iă
campioniăaiăs n ta iiă iăfericiriiăînăvia .ăP rin iiăauăocaziaăs ăseătrezeasc ălaăoănou ărealitateă iăs ăintreăîntr-o 
lumeă curat ă aă copiiilor.ă Purifica iă caă saă zică a aă societateaă iă înă momentulă deă fa ă cura ireaă moral ă aă
oamenilor e începutulă necesară uneiă viitoareă Românii.ă Nuă suntă cuvinteă mari,ă dară credă c ă dumneavoastr ă
face iăferici iăoameniiăînăRomânia,ăacumă iăpentruăviitor.ăMult ăs n tateă iăputereădeălucru! 
Costi Mihai - Din punctul meu de vedere, problema nu e proiectul, ci lumeaăcareăseăimplic .ăAdic ădinăceă
amăv zutăpeăundeăamăfost,ănimeniănuăvreaăs ăaud ădeănimicănou,ăuniiăprofesoriănuădauădelocăimportan ,ăiară
parin iiăconsider ăc ăaiă lorăcopiiă tr iescălaă felădeăbineă iă f r ăa aăceva.ăNuăsuntădeăajunsăni teăcomentarii,ă
trebuieăf cutăcevaăînăacestăsens. 
Ilie Andrei - Multăsuccesălaămaiămulteărealiz riă. 
Gabriella Nimesniciuc - Felicit riă!ăUnăproiectăpentruădezvoltareaă iăsus inereaăcopiiloră! 
Drumea Alex - Unăproiectăînăteorieăbun,ăînăpractic ăîns ăvaăfiănecesar ămotivareaăcopiilor. 

Stefan Giani - Pareăunălucruăfoarteăbunăpentruăcopii,ădară iăpentruăadul iă,ăfelicit riă iămultăsucces. 
Daniel Valentinc - Felicit ri! 
Vasile Paula - Felicit ri,ăunălucruăbunăpentruăcopiiădară iăpentruăadul i.ăMultăsuccesăs ăduce- iăacestăproiectă
pân ăacoloăundeătrebuieăs ăajung . 
02 octombrie 2016 

Serghie Corina - Felicit ri,ăcopiiiăauănevoieădeăastfelădeăproiecteăcareăsuntăbineveniteăchiară iăpentruăp rin i,ă
asfelădeăproiecteătrebuiescăsus inuteădeăceiăînăm sur ăs ăsus in ă iăs ăaprobeăastfelădeăini iative,ăcreându-se 
unăcadruăbeneficăpentruămi careă iăs n tateăînăcadrulăAcademieiădeăMi care.ă 
04 octombrie 2016 

Serghie Florin - Astfelădeăproiecteă iă înă specialăproiectulăpropus,ădemonstreaz ăc ăpentruăunăcopilă fericită
avemădoiăp rin iă ferici i,ă deci AcademiaădeăMi careă înc ăoădat ,ă avândăoă experien ăprogresiv ă înă aniă iă
capacitândă activit ileă începândă cuă copiiiă deă gr dini ă pân ă laă nivelulă bunicilor,ă auă demonstrată bucuria,ă
maturitateaăînăastfelădeăactivit i,ăauăprodusăzâmbetulădeămultăuitatăalăcopilului,ăp rintelui,ăeducatorului,ăînă
cadrulăcomunit iiăSectoruluiă2ă iăalăMunicipiuluiăBucure ti.ăNuăputemădecâtăs ăneădorimălaăcâtămaiămulteă
astfelădeăproiecteăaprobateă iărealizate. 
Daniela Lorincz - Felicit riăpentruăini iativ ă! 
Mariana Lungu - Succes ,ăînătotăceăface iă!ăFelicit riă! 
13 octombrie 2016 

Alina Iuliana - Unăasfelădeăproiectăarătrebuiăimplementatăînătoateăsectoarele!ăFelicit riăAcademiei,ăvaăa teptă
iălaănoiăînăSectorulă1ă!!! 

14 octombrie 2016 

Ana Dragomir - V ăsus ine-mă iăînăcontinuare.ăMi careaăînseamn ăs n tateă iăavemănevoieădeăa aăceva. 
Violeta Gabriela Constantin - Apreciemăacestăproiectă,copiiiăvorăfiămaiăferici iă,ăsportulăesteăs n tateăcurat ă
,ămobilizeaz ăcopiiiălaăactivit iăsportiveă,ăiarăsloganulă"ăDomnulădeăKarateă,ămi careă, s n tateă",ăîncepeăs ă
prind ăform .ăMul umimădumneavoastr ă iăprim rieiăcareădauăoportunitateaăcopiilorădeăaăfaceămi care. 



Daniela Lorincz - Mul umimăpentruă ini iativ ă iă pentruă consecven aă deă careă a iă dată dovad .ăEă nevoieă înă
sectorul 2 de astfel de programeăpentruăcopii.ăCuăocaziaăastaăpoateăprimariaă iădirectoriiădeă coliăvorăfaceă
cevaă iăînăprivin aăterenurilorădeăsportă iăaățs lilorțădeăsport. 
Serghie Corina - Astfelădeăproiecteănuăpotădecâtăs ăaduc ăzâmbeteă iăfericireăpeăchipurileăcopiilorăno trii,ă
dorniciădeămi careă iăpliniădeăenergie,ăarătrebuiăgândită iăc ăvineăiarnaăiarăcopiiiăvorăstaămaiămultăprinăcasa,ă
laăguraăsobei,ăleăsuntăbineveniteăastfelădeăproiecteăcareăs ăîiăantrenezeăs ăfac ămi care,ăsper măs ăexisteăoă
sus inereăreal ă iăbinevenit ăaăunorăastfelădeăproiecte. 
Mariana Lungu - Mul umimămultă!ăA teptamădeămultăastfelădeăproiecteăcareăs -i antreneze . Cu ocazia asta 
directoriiădeă coliă iămaiăalesăprim riaăvaăfaceăcevaăînăprivin aăterenurilorădeăsport.ă coalaăNr.ă85ăareăMAREă
nevoie de o sal ădeăsportă.ăSportulăesteăs n tateă! 
Violeta Gabriela Constantin - iă coalaăNr.28ădeălâng ă"Circulădeăstată"ăareănevoieădeăsal ădeăsport. 
Viorica David - Mul umimăpentruăinvita ie,ăapreciemăacestăproiect,ăcopiiiăauănevoieădeămi care.ăMul umimă
dumneavoastr ă iăprim rieiăcareădauăoportunitateăcopiilorăno triălaămaiămult ămi care. 
Rozalia Preda - Mi careaăneămen ineăs n to i,ăveseliă iăbineădispu i!ăDeciăNICIăOăZIăF R ăMI CAREăfieă
c ămergemăpeăjos,ăalerg măsauăpractic măunăsportăcareăneăplaceă! 
Gheorghe Filimon - Astfelădeăproiecteătrebuieăs ă fieăsprijiniteăpeăpoliticieni,ădeăguvern,ăa aăvomăaveaăună
viitorăs n tosăalăna iei,ăcareămomentanănuăî iăg se teărolulăcare-lăaveaăsportulădeămas ,ăsportiviiăcuăcareăneă
mândream nu de mult!!! 

a) Sondaj de opinie nr. 2. Începând cu data de 02.06.2017, a demarat campaniaă deă informareă iă
con tientizareă aă roluluiăSPORTULUIă înăvia aă comunit ii, cu scopul de a identifica nevoile actuale ( ale 
copiiloră iăp rin ilor,ăaleă familiei,ăaleăcomunit iiă ),ădeăaă înlesniăg sireaădeăsolu iiăconcreteăpentruăoăreal ă
solu ionareăaăproblemelor,ăprecumă iădeăaăformaăunăgrupădeăini iativ ăalc tuitădinăsus in toriiăunuiăastfelădeă
demers.ă Campaniaă aă fostă derulat ă atâtă telefonică câtă iă online,ă peă re eauaă deă socializareă facebook.ă
Participan iiăauăfostăinvita iăs ăr spund ălaăoăîntrebareăsimpl ăprinădaăsauănuă: 

ConsideraţiăSPORTULăaăfiăoăprioritateăpentruăCOMUNITATE ? 

Auăr spunsăcuăDA,ă150ădeăpersoane, pân ăînădataădeă21.07.2017 

Reac iileăparticipan ilorălaăcampanieăsuntăconsemnateăînărândurileăde mai jos :   

02 iunie 2017 

Oana Enescu - Cu siguranta DA! 

Stefan Giani - DA 

Lupsa Alin-Florin - DA 

08 iunie 2017 

Anca Carmen Niculaiasa - Un categoric DA!!!! 

Magduta Paun - DA !!! 

David-Gabriel Rabigan - Sportul - prioritatea nr 1. 

Mariana Ghita - DA 

Son Goku Ady Mihai - R spunsulămeuăeăDA. 
15 iunie 2017 

Liviu Malureanu - DA ! 

Ipate Alina-Mirela - DA! 

17 iunie 2017 

Alina Muraru - DA, categoric bazându-neă iăpeăunăstilădeăvia ăs n tosă iăsportulăf cândăparteădinăacestăstilă
deăvia . 
Mary Duta - Cuăsiguran !ăSportulăofer ămultipleăbeneficiiăindiferentădeănaturaălui! 
Zori Miholca - Cuăsiguran ăunămareăDAă! 
Cecilia Stan - DA. 

Giany Simionescu - DA! 

18 iunie 2017 



Filimon Carmen - DA 

19 iunie 2017 

Cristina Ungureanu - DA,ăcategoricăSportulătrebuieăs ăreprezinte oăprioritateăpentruăsocietateă iăînăvia ă
fiec ruiaădintreănoiă! 
Mariana Lungu - Cuăsiguran aăDAă! 
Gogot Ana-maria – DA 

20 iunie 2017 

Alice Dumitrache - DA 

21 iunie 2017 

Alex Burlacu - DA!ăCelăpu in,ăa aăarătrebuiăs ăfie. 
Ana-maria Udrea - DA. Sportul trebuieăs ăreprezinteăoăprioritate. 
Prodan Marian - DA,cuăsiguran !!! 
Ondina Savin - DA. 

Miron Constantin - DA 

22 iunie 2017 

Daniela Nicolaescu - DA,ăcuăsiguran ! 
Neagu Cristina - Categoric DA! 

Andreea Avramescu - DA 

Alexandra Coman - DA! 

24 iunie 2017 

Vitalie Cojocari - DA,ăsportulăesteăextremădeăimportant,ămaiăalesăpentruădezvoltareaăcopiilorăno triă! 
Mihaela David - Categoric DA!!!! Într-oălumeăînăcareăobezitateaă iăsedentarismulăaădevenităoăproblem ă
mondial ,ăSPORTULă iăMI CAREAătrebuiescăintensăpromovate. 

Preda Patrick Nicholas - DA,ănormal!ăEsteăcevaăbunăpentruăcopiiiădinăzileleădeăast zi.ăMieăîmiăplaceătenisulă
iăîlăpotăpracticaăînăcurteaă colii. 

Mihaela Sofia - R spunsăafirmativ.ăSportulănuăareăvârst .ăImportantăesteăsaăfimămaiăcon tien iăînăaăneă
men ineăs n to iă. 
Robert Dumitrache - DAă,suntădeăacordăc ădinăceăînăceămaiăpu iniăcopiiăfacăsportădinăcauzaăpreocup riăcuă
alteăactivit iăneinteresanteă! 
Ramona Popa - Da!ăSportulăeăfoarteăimportantăpentruăs n tateaănoastr ă iăaăcopiilorăno tri. 
25 iunie 2017 

Flori Minea - DA.ăSportulătrebuieăs ăreprezinteăoăprioritate,ă inândăcontăc ăobezitateaăafecteaz ăunănum ră
foarte mare de copii. Deăasemeneaăesteăunămodăpl cutădeăpetrecereăaătimpuluiăliber. 
Mihaela Niculescu - DA!ăSportulătrebuieăs ăfieăoăprioritate,ăoănecesitateă iăs ădevin ăoărealitateăcurent ă
pentruăcopiiă iăadul iădeopotriv ! 
Plaiasu Ana Ramona - DA,ăcuăsiguran ăsportulăesteăimportantăpentruădezvoltareaăcopiilor! 
Ciobanu Geolea Antoaneta - DA.ăSportulătrebuieăs ăfieăoăprioritate 

Andreea Neagu - DA!!! 

Madalina Calman – DA 

Catalina Căti - DA!!!! 

26 iunie 2017 

Oana Smarandoiu - Cuă siguran ,ă DAă !ă Copiiiă dină ziuaă deă aziă petrecă foarteă multă timpă înă casaă înă fa aă
calculatorului, tabletei, telefonului sau televizorului. Sportul este foarte important pentru dezvoltarea lor 
atâtăfizic ăcâtă iămental . 
Anamaria Muj - Bineân elesăcaăDA!!!ăSustinemăproiecteleădeămi careăpentruăs n tate. 
Andrei Vlad - DAă,ăcopiiiădinăziuaădeăaziăpetrecămultătimpăînăfa aăcalculatoruluiă iăuit ădeăs n tateaăacestora. 



Natalia Talmacec - Evident,ăSPORTULăesteăoăcomponent ădeterminant ăînăecua iaăs n t ii! 
Liptay Mihaela - Bineân elesăc ăDA,ăsportulăesteăs n tateăcurat . 
Geanina-Oana Nicolae - DA! 

Iuliana Raduna - DA! 

Alina Găină - DA 

27 iunie 2017 

Aurelian Neaga - DA, consider o prioritate.ăEăgreuăs ăîţiăimagineziăunăstilădeăviaţ ăs n tosăf r ăpracticareaă
cuă regularitateă aă sportului.ă Mişcareaă esteă viaţ ,ă iară sportulă teă ajut ă s ă aiă ună corpă puternică şiă s ă obţiiă oă
speranţ ădeăviaţ ămaiămare,ăînăcondiţiileăunuiămediuăşiăunuiămodădeăviaţ ăostileăs n t ţiiănoastre. 
Mihai Ioghen - DA,ăesteăoănecesitateăstringent ăcâtă înc ănuăesteăpreaă târziuăpentruă s n tateaăcopiiloră iăaă
viitoruluiăsociet iiănoastre. 
Radu Constantin - DA,ăsuntădeăacordăcaăsportulăs ăi iăfac ăapari iaăînăsectorulă3ădeoareceăcopiii au nevoie 
de sport nu de jocuri pe PC etc... 

Lucian Baroiu - DA!!! Sportul este o prioritate... 

Niculae Tanasescu - DAăSUS INăSPORTUL 

Cristina Bolohan - DA ! 

Ungureanu Dragos - DA ! 

Marin Petruta - DA ! 

Iani Ciufu - DA! 

28 iunie 2017 

Ioana Theodora Obreja - DAă !ă Sus ină sportulă iă credă c ă esteă necesară pentruă oă dezvoltareă maiă bun ă iă
s n toas . 
Camelia Constanta - DAăabsolutăDA!ăPentruăs n tateaăfizicaă iămental ăaăcopiilorăno triă! 
TU Mary - DA.ă Consideră c ă esteă necesară ună programă sportivă careă saă contrabalansezeă statulă laă TVă iă
gadgeturiăpentruăs n tateaăfizic ă iămental ăaăcopiilorăno tri. 
Elena Bancila - cumă auă spusă iă al iiă esteă foarteă importantămaiă alesă c ă devină sedentariă iă folosescă foarteă
mult ătehnologie. 
Marian Stoian - DA,ăpentruăc ăoăna iuneăf r ăsportă iămaiăalesătineretulăcareănuăfaceămi care,ăduceăc treăoă
viitoareăsocietateăbolnav ă! 
Adrian Robert - EUăUNULăCONSIDERăC ăPENTRUăCEIăTINERIIăARăTREBUIIăCAăSPORTULăS ăFIEă
UNULăDINăPRIORIT II. 
Dumitrica Cosmin - DA!ăSportulăajut ămultă înă societate,ă înăcomunicare,ădezvoltareăpersonal ămaiăalesă laă
copii. 

Adrian Enciu - DA,ăconsiderăc ăsportulăesteăoăprioritateăpentruăcomunitate. 
Vasilescu Daniela - DA!ăDinătoat ăinimaăpentruăsport. 
Ank Pricope - DA,ăcuămareăsiguran ...sportulăesteăok! 
Teo Sarbu - Cu sigurant ,ăDAă! 
Cristian Voinea - DA,ăcuăsiguran ăsportulăesteăvia . 
Vlad Vasilescu - DA!!! 

Margineanu Vera - DA!!! 

Sandulache Stefan - DA. 

Andy Nagy - DA. 

Cavallioti Mugurel - DA ! 

Drumea Alex - DA 

Anca Coman - DA! 

Maria N. Alexia - DA! 



Claudia Dina - DA!!!!! 

Stelian Constantin Barbu – DA 

Marin Nicolae - DA.  

29 iunie 2017 

Ahmad Younes - DA,ăarătrebuiăcuăsiguran ăs ăfieămaiămulteăactivit iăsportiveăpentruăcopiiăpentruăaăîiăajut ă
s ăseădezvolteădară iăpentruăp rin iăpentruăaăramâneăînăform . 
Gilda Marcoci - DA, pentru sport! 

Baldovin Teodora - DA.Sus ină. 
Bujoreanu Lidia - DA!!! 

Andreea Stancu Miu - Cu siguranta DA!! 

Surșilov Constantin - DA 

Adrian Robert - DA 

Mihaela Radu - DA! 

Alexia Tudose - DA! 

Florin Ivancea - DA! 

30 iunie 2017 

Constantin Stanciu - DA,ăcopiiiătrebuieăs ăfac ăsportăînăfiecareăzi. 
Roxana Maftei - DA!ăSus inăsportulă! 
Dana Nitu - DA. 

Maria Ionascu - DA! 

Alexandru Vasile - DA 

1 iulie 2017 

Costiniu Mihaela Cristina - DA!.... 100% 

Gelu Ioghen - DA 

Mircea Gherasim - DA, sportul este foarte important,ă iăeăgreuăs - iăimagineziăoăvia ăs n toas ăf r ăsport. 
Adrian Alexandru - DA, sportul este foarte imprtant. 

Tudorel Simion - Sportulă esteă oă form ădeă educa ie.ăOriceă practicantă i iă stabile teă ună elă oă dorin ,ă lupt ă
pentru un rezultat, pentru cre tereaăperforman ei,ădorin eăcareăîlăscotăpeăpracticantădinăobi nuin aăactivit iiă
deăziăcuăzi.ăCuăalteăcuvinte,ă luptaăpentruăob inereaăperforman eiă reprezint ăoăschimbareă înămentalitate,ă înă
modulă deă aă percepeă via a,ă viitorulă celuiă ceă practic .ă Dină punctă deă vedereă fizic,ă dorin aă deă performan ă
înseamn ămunc ăpentruă rezisten ,ă for ,ămobilitate,ă etc.,ă ceeaăceănuăpoateădecâtă s ă îiă înt reasc ă întreagaă
capacitateădeăaătraiă iăaăpercepeălumeaăînconjur toare.....ăDA,ăsportulăesteănecesar.... 
Vali Iorga - DA! 

Silviu Chiru - DA 

02 iulie 2017 

Aleahim Esiom - DA, sportul este o prioritate pentru comunitate ! 

03 iulie 2017 

Daniel Constantinescu - DA!ă Oriceă comentariuă esteă deă prisos.ă Sportulă trebuieă s ă fac ă parteă dină oriceă
programăeduca ională! 
Andrei Sioker - DA! 

04 iulie 2017 

Silviu Ioan Socea - Sigurăc ăDAă! 
Serban Andreea Ioana - DA, PENTRU SPORT! 

Valentin Stefan - DA !!! 

Dragomir Mihaela - DA , pentru sport ! 

Marioara-Cornelia Ipate - DA! 



05 iulie 2017 

Roxana Maria Dumitrache - F r ădoară iăpoateăDA!!!ăChiar avem nevoieăcaăsportulăs ăfieăoăprioritateăavândă
înăvedereăstatisticileăprivindăobezitateaă iăsedentarismulălaănivelămondială! 
06 iulie 2017 

Ionica Mihaela - DA! 

Iulia Anton - DA 

07 iulie 2017 

Petrescu Oana - DA!!! 

10 iulie 2017 

Eduard Bartolomeu - DA,sportul trebuieăintensăpromovatăpentruăs n tateaăfizic ăsiămental . 
12 iulie 2017 

Adina Luta - DA!ăSportulă trebuieă s ă fieăoăprioritate.ăAuăspus-oăal iiămultă înainteaănoastr ă "Mensăsanaă ină
corpore sano" 

15 iulie 2017 

Belinsca Stefan - DA, consider o prioritate deoareceă confer ă oă dezvoltareă aparteă copiiloră dină punctă deă
vedereăfizică iămental,ăeiăînv ândătotodat ăc ănuăpo iăaveaăcâ tigăf r ămunc ă iăfoarteămultăefortădepus. 
16 iulie 2017 

Roxana Gogiu – DAă!ăSprijinădemersulădeăaă încurajaăcopiiiă s ă seă impliceă înăactivit iă sportive.ăFelicit riă
pentruăimplicare!ăSperăs ăexisteămaiămulteăproiecteăsportiveă iăînăSectorulă6. 
17 iulie 2017 

Coca Grebu - DA,ăpentruăc ăsportul,ămi carea,ăînăgeneral,ăsuntăbeneficeăpentruăs n tateaănoastr . 
Cristian Safciuc - DA!ăArătrebuiăs ăfie obligatoriuăsportulăînă coliă iăgr dini e! 
Sardescu Costin - DAă!ăSportulătrebuieăsus inută!ăCaăfostăsportivădeăperforman ,ăsprijinăaceast ăcampanieă! 
Marcel State - DA!ăOăminteăs n toas ănuăpoateăexistaădecâtăîntr-unăcorpăs n tos.  

Cornelia Zamfirescu - DA!ăSportă=ăs n tateăfizic ă iămental . 
Alex Baciu - DA , desigur!  

Mihai Zamfirescu – DA 

Nicolae Blandu - DA 

19 iulie 2017 

Cristina Coman - DA.ăDinăpunctulămeuădeăvedere,ăsportulătrebuieăs ăreprezinteăoăprioritateăpentruăoricineă iă
trebuieăsus inutădeăc treăautorit i;ămaiăalesăînăzileleănoastre,ăcândăcopiiă iă tineriiăsuntătotămaiăsedentariă iă
m nânc ătotămaiăprostă- factoriăcareăducăcuăpa iărepeziălaăunăgradăcrescutădeăobezitate.ăCaăoăparantez :ăziădeă
ziăsuntăuimit ,ăv zândăcopiiăsupraponderali,ăcareăseădeplaseaz ăcuăgreutate,ădarăm nânc ăfastăfood,ădulciuri,ă
iară b uturaă loră deă baz ă esteă Cola.ă Deă aici,ă maiă tragă oă concluzie:ă esteă extremă deă necesar ă iă educa iaă
alimentar .ă Esteă importantă s ă în elegemă cumă trebuieă s ă neă hr nimă iă deă ce.ă Maiă credă c ă sportulă i 
alimenta iaăechilibrat ă iăinteligent ,ăfacăechip ăînăsprijinulăunuiăstilădeăvia ăs n tos.ăăCredăc ăstilulădeăvia ă
s n tosăesteătargetulăfinal,ăcuătotăceăpresupuneăel. 
21 iulie 2017 

Ecaterina Duțulescu - DA! Mens sana in corpore sano .  

Sursa: https://www.facebook.com/voteazadomnuldekarate/posts/824311361080625  
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