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Nr. 12 / 15.11.2021  
 

Către,  
ASOCIAȚIILE SPORTIVE\CLUBURILE SPORTIVE 

DIN DEPARTAMENTUL DE JU JITSU (FRAM) 
 

 

SPRE STIINȚĂ:  
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE  
SECRETARIAT GENERAL 

 

 

SESIUNE EXAMINARE GRAD 
 
 

COMISIA DE ACORDARE SI OMOLOGARE GRADE din cadrul Departamentului de Ju Jitsu  - Federația 

Română de Arte Marțiale, organizează în data de 05.12.2021 “Sesiunea de examinare și omologare grade” în București 

– Complexul National “Lia Manoliu” – SALA DE JUDO (mare) orele 14.00-17.00. 

Înscrierea la sesiunea de examinare, până în data 01.12.2021 orele 14.00, la adresa de 

mail jujitsu.caog@yahoo.com 

Transmiterea lucrărilor teoretice, până în data de 02.12.2021 orele 14.00, la adresa de 

mail: jujitsu.caog@yahoo.com  

 

Candidații interesați pentru înscriere, vor trebui sa îndeplinească următoarele condiții: 

 

Etapa I. INSCRIEREA 
 

1. Să completeze fisa de înscriere (formular Fisa de înscriere E.CAOG (v.2.2021) in pdf – formularul poate fi 

editat in pdf. sau olograf). Formularul va fi transmis in format scanat (pdf) pe adresa de mail jujitsu.caog@yahoo.com 

alaturi de o 1 fotografie recentă a candidatului în GI (anul in curs  pe suport digital  (format jpeg).  
 

2. Să dețină un pașaport sportiv eliberat de Federația Română de Arte Marțiale si înmatriculat in cadrul 

Departamentului de Ju Jitsu (la unul dintre cluburile afiliate si cu autorizație valabila pentru anul in curs)  
 

3. Să dețină o viză pentru anul in curs (sportiv, instructor, antrenor)  
 

4. Să se încadreze in condițiile tehnice minimale de eligibilitate  (Anexa 1)  
 

5. Pentru cetățenii străini, rezidenți sau nu în Romania, fiecare solicitare va fi discutată individual, (tara de 

proveniență, clubul de proveniență, stagiul de pregătire, susținerea examenului, motivul susținerii examenului de grad 

în Romania, etc., existenta unor posibilități de examinare in urma unor stagii, etc.) – aceste situații particulare vor face 

obiectul altor materiale.  

PROCEDURA : 

- Se vor transmite documentele mai sus menționate în fișier electronic arhivat (se scanează fiecare document in 

format pdf sau jpeg – dupa caz, fisa de înscriere formularul de înscriere va fi transmis in format pdf cu semnătura 

candidatului ).  
 
- Documentele solicitate în fisa de înscriere vor fi scanate, arhivate (ex. popescu.ioan.rar) și transmise pe posta 

electronica cu toate documentele solicitate de COMISIE  - formular E.CAOG (v.2.2021).  
 
- Lipsa unuia sau mai multor documente duce la respingerea solicitării candidatului.  
 
- COMISIA poate solicita clarificări sau completări pe adresa de mail menționat de candidat, solicitările se vor 

face individual 
 
- După analizarea fisei de înscriere, Comisia va transmite sportivului și antrenorului de club, evaluarea prin 

ADMIS / RESPINS la sesiunea de examinare din data pentru care s-a aplicat 
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- In cazul respingerii candidatului, Comisia va formula in 48 de ore “motivarea respingerii de la sesiunea de 
examinare” .   

- Contestațiile din partea candidaților respinși  pot fi formulate in 48 de ore de la primirea evaluării fisei de 

înscriere 

 

 

Etapa II. PREGATIREA CANDIDATULUI/ PROCEDURA 

 
 

1. Alegerea unei lucrări tehnice din tabloul de lucrări postat pe site-ul DJJ pagina CAOG  - (Anexa 2)  
 

2. Transmiterea unei comunicări către secretariatul Comisiei (in conținutul fisei de înscriere), la adresa de mail:  

jujitsu.caog@yahoo.com a următoarelor:  
 

- Titlul lucrării alese.   
- Coordonatorul de lucrare (după ce in prealabil s-a primita acordul acestuia).  

 

3. Pregătirea candidatului va fi una teoretica, tehnica și tactică, conform programei de studiu. În fisa de înscriere, 

candidatul va menționa programa de studiu după care s-a pregătit. Candidatul va putea opta în sesiunea de examinări din 

anul 2021 pentru programa de studiu a clubului de proveniența sau pentru programa de studiu postat pe site-ul 

Departamentului de Ju Jitsu. Pentru programa de studiu din cadrul clubului de proveniența, se va transmite PROGRAMA 

pe adresa Comisiei programa in format digital pdf., la data la care se va transmite documentația de înscriere.  
 

4. Pregătirea candidatului se va putea desfășura individual, în cadrul clubului de proveniență, sau colectiv pentru 

situații în care se organizează sesiuni speciale de pregătire tehnica.  
 

5. Transmiterea lucrării în format electronic pană la data solicitată, către secretariatul tehnic, conform normelor 

de redactare si prezentare a lucrării (vezi ghidul de redactare si prezentare).  

6. Lucrările finale vor fi transmise pe suport electronic la adresa de mail: Etapa IV. EXAMINAREA / 

PROCEDURA 

 

ETAPA III. VALIDAREA CANDIDATULUI 
 

1. Achitarea taxelor de înscriere, grad, examinare, eliberare certificat federal se vor efectua la secretariatul 

COMISIEI, cu prezentarea spre verificare a pașaportului sportiv (vezi tabloul taxelor de examinare pentru anul 

2021/ANEXA 3).  
 

2. Lipsa pașaportului sportiv, lipsa vizelor sportive, duce la anularea dreptului de a susține examenul de grad.  

 

ETAP IV. SESIUNEA DE EXAMINARI 
 

1. Candidații pot participa la sesiunea de examinare cu unul sau mai mulți parteneri cu care a efectuat pregătirea 

(UKE). Condițiile de a putea fi UKE, sunt identice ca si ale candidatului (pașaport sportiv, viza sportiv). 

Sportivii UKE vor fi menționați în fisa de înscriere. Schimbarea sportivului UKE este posibilă cu acordul 

Comisiei. În situația în care nu s-a optat pentru un sportiv UKE, COMISIA va delega un UKE din oficiu, din 

cadrul sportivilor candidați. 

2. Candidații își vor asigura echipamentele necesare susține examenului de grad   

3. Comisia va evalua candidatul :  

 
A. Teoretic: evaluarea lucrării prezentate – întrebări din lucrare, complementar examinării teoretice – 

elemente generale despre istoria ju jitsu-lui, Codul Bushido, principiile ju jits-ului, etc, în funcție de gradul tehnic pentru 

care candidează, elemente cuprinse în bibliografie și transpuse ca propunerile de lucrări teoretice (anexa 2).  
 
B. Tehnic: stăpânirea tehnicilor prezentate, atitudine, eficacitate, precizie, ritm, flexibilitate, echilibru, 
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adaptabilitate, creativitate, coerenta.  
 

*Situații speciale: candidații au obligația de a comunica COMISIEI, înainte de începerea sesiunii de examinare, 

anumite afecțiuni medicale, tratamente, dizabilități sau accidentari. Comisia va lua act de situațiile speciale 

comunicate de candidați.  
 

 

4.  Evaluarea candidatului se va face de către COMISIE. Comisia va aprecia individual evoluția candidatului, cu 

un punctaj pe o scara valorica de la 1 la 10. Candidatul cu un punctaj general mai mare sau egal cu 7 va fi 

declarat ADMIS. Candidatul cu un punctaj general mai mic de 7 va fi declarat RESPINS. Candidații respinși 

vor putea solicita reexaminare, in termen de 6 luni de la data susținerii examenului de grad, dar nu mai târziu de 

12 luni. Examinarea candidaților respinși se va face doar pe segmentul teoretic sau tehnic in care nu a confirmat 

baremul minim. 

5. Președintele COMISIEI (Președintele CAOG sau Președintele FRAM, după caz) va consemna în pașaportul 

sportiv gradului obținut, data, locația unde a fost efectuata examinarea, numele/prenumele și va semna, urmând 

ca SECRETARIATUL GENERAL al FRAM să aplice ștampila/holograma (după caz). 

6. Toți candidații admiși vor primi CERTIFICATE DE GRAD emise de către COMISIA DE ACORDARE SI 

OMOLOGARE GRADE. În termen de 12 luni de la data examinări, contra cost, în baza Certificatului CAOG, 

candidații pot să-și ridice omologarea FRAM,. 

7. CAOG actualizează în termen de 30 de zile de la încheierea sesiunii de examinare „tabloul centurilor negre” și 

publica pe site-ul DJJ pagina CAOG numele/prenumele și gradația obtinută. 

8. După obținerea OMOLOGARII FRAM, CAOG eliberează în termen de 60 de zile ID -ul de “centura neagră” – 

anexa A . Pentru sportivii examinați în anul 2021, eliberarea ID  - ului este gratuită, cluburile vor suporta doar 

taxele de transfer (curierat). 

 

DISPOZITII GENERALE. 

La sfârșitul sesiunii de examinare COMISIA va completa un PROCES VERBAL prin care validează sau nu 

sesiunea de examinare și gradele obținute, PV se va întocmii în doua exemplare, un exemplar va fi transmis FEDERATIE 

ROMANE DE ARTE MARTIALE – SECRETARIAT GENERAL, un exemplar va fi îndosariat și arhivat de către 

secretarul CAOG.  

 

COMISIA DE ACORDARE SI OMOLOGARE GRADE 

DEPARTAMENTUL DE JU JITSU 

 

MANOLE ROBERT, Hanshi  

PRESEDINTE  

 

  
 
 

 

GALAN DORU, Hanshi CHELU ION, Hanshi COROI VASILE, Hanshi 

MEMBRU 

 

MEMBRU MEMBRU 
 
  
 
 
 

BELEAN ADRIAN, Shihan 

SECRETAR 
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Anexa A / model ID 
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Anexa 1  CAOG / 2021  
CONDIȚII TEHNICE MINIMALE 

 

 

 Gradul Vârsta Stagiu de Lucrări de Contribuția la Coordonare Stagii tehnice/seminarii 

   minima/ pregătire specialitate dezvoltarea grupa/secție/club  

   ANI / ani  artelor marțiale   

 …actual …candidat       

1 2 KYU 1 KYU1 17 1 nu nu grupa participant 

2 1 KYU 1 DAN 18 2 referate nu grupa participant 

3 1 DAN 2 DAN 20 3 referate nu secție participant 

4 2 DAN 3 DAN 23 4 referate da club lector 

5 3 DAN 4 DAN 27 5 da da club lector 

6 4 DAN 5 DAN 32 6 da da club Coorganizator si lector 

7 5 DAN 6 DAN 38 7 da da club Organizator si lector 

…     6 DAN      7 DAN  50 8 da da club Organizator si lector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20jujitsu.caog@yahoo.co


ROMÂNIA  
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE  
DEPARTAMENTUL DE JU JITSU  
COMISIA DE ACORDARE ȘI OMOLOGARE GRADE 
 
e-mail:  jujitsu.caog@yahoo.com  
___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

COMISIA DE ACORDARE SI OMOLOGARE  JU JITSU 

 
                        Anexa 2  CAOG /2021 

 

PROPUNERILE COMISIEI DE ACORDARE SI OMOLOGARE GRADE PRIVIND 

LUCRĂRILE TEORETICE PENTRU GRADAŢIILE 

1 KYU - 6 DAN ÎN JU-JITSU 
(Departamentul de Ju Jitsu din cadrul Federației Romane de Arte Marțiale) 

 

1. Evoluția mea/subsemnatului pe drumul artelor marțiale   
2. [Succintă] Analiză a evoluției clubului ..... [în care m-am format]   
3. Evoluția Ju-jitsu –lui în România   
4. Ju Jitsu competițional   
5. Calitățile motrice în Ju Jitsu   
6. Studiu privind importanța pregătirii psihologice în Ju-jitsu-ul competițional   
7. Importanța Vitezei în practicarea Ju-jitsu-lui: metode privind ameliorarea Vitezei   
8. importanța Forței în practicarea Ju-jitsu-lui: metode privind îmbunătățirea Forței   
9. Importanta Rezistenței în practicarea Ju-jitsu-lui: metode privind creșterea Rezistenței   
10. Ju-jitsu de-a lungul erelor istorice   
11. Ju-jitsu pe mapamond   
12. Capacitățile coordinative în Ju-Jitsu   
13. Analiza tehnică a Ju-Jitsu-lui   
14. Îndemânarea şi rolul ei în Ju-Jitsu   
15. Ju-jitsu pentru copii: Metode de învățare; caracteristici; finalități   
16. Ju-jitsu pentru adolescenți: Metode de învățare; caracteristici; finalități   
17. Ju-jitsu pentru adulți: Metode de învățare; caracteristici; finalități   
18. Ju-jitsu pentru persoane cu dizabilități: Metode de învățare; caracteristici; finalități   
19. Centura neagră în Ju-jitsu: semnificație, implicații psiho-fizice, evoluție   
20. Implicațiile practicării Ju-jitsu-lui asupra omului modern etc   
21. Studiu comparativ intre artele marțiale japoneze tradiționale   
22. Studiu privind importanta aprecierii distantei optime (MA-AI)   
23. Aplicarea principiilor de baza ale Ju Jitsu-lui in sistemele de lupta   
24. Tehnicile de sacrificiu – studiu comparativ intre sistemul competițional si autoapărare.   
25. Influentele curentelor filosofice in artele marțiale tradiționale si moderne (studiu comparativ)   
26. Tehnici de eschiva si rolul acestora in autoapărare si sistemele competiționale   
27. Rolul “kuzushi” in ju jitsu tradițional si in autoapărare   
28. Studiu privind Kansetzu – waza   
29. Studiu privind Shime – waza   
30. Studiu privind Nage –waza   
31. Studiu privind Osae – waza   
32. Studiu privind Kyusha   
33. Studiu privind Kuatsu   
34. Studiu privind Tamashiwari   
35. PROPUNEREA CANDIDATULUI  
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REGULAMENTUL PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR 

 

 

1. Lucrarea se prezintă in format A4, la un rând jumătate, cu Fontul: Times New Roman (TNR) de 12, Normal, în 

limba romana, cu diacritice, corect din punct de vedere gramatical și ortografic.  

 

2. TITLUL: Font: TNR de 14, Bold, la un rând jumătate.  

 

3. SUBTITLURI: Font TNR de 12, Bold, un rând jumătate.  

 

4. REZUMATUL : Font: TNR 12, maxim o pagina A4, la un rând.  

 

5. CONTINUTUL: Font TNR 12, minim 20 pagini pentru candidații pentru 1 Kyu, minim 40 pagini pentru candidații 

1 – 4 DAN, minim 50 pagini pentru candidații la 5 DAN (fără pagina de bibliografie), la un rând jumătate.  

 

6. Fotografiile, planșele, grafice si alte imagini vor fi cuprinse in lucrare cu explicații (ex. figura 1 – graficul privind 

evoluția ….)  

 

7. Prezența bibliografiei este obligatorie  

 

PRECIZARI : 

 
- TOATE lucrările vor respecta regulile elaborării unei lucrări de licență acreditate: motivarea elaborării lucrării, 

dispunerea conținutului pe capitole, subcapitole etc, bibliografie, existența unui capitol de anexe, etc.  

- În cazul lucrărilor tip cercetare științifică, se va preciza ipoteza/-ele cercetării, metodele de lucru, prelucrarea 

rezultatelor, concluzii, recomandări etc, urmărindu-se contribuția proprie a cercetării;  

- CAOG își declină răspunderea în cazul lucrărilor plagiate, sancționând prin anularea lucrării si excluderea din 

sesiunea de examene a candidatului a cărei lucrare s-a constat a fi plagiat, copiata, preluata din alte surse(internet, etc.) 

in proporție mai mare sau egala cu 60% din conținutul efectiv;  

- Lucrările cu valoare științifică pot fi publicate de către CAOG. Pe ultima pagina autorul își va da acordul pentru 

publicarea lucrării sub diferite forme cu mențiunea sursei ( Ex. Popoviciu Marian  -  numele lucrării -  sesiunea de examinări 

din data zz.ll.aaaa)  .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„ lucrarea mea, _____________ (titlul lucrării) are acordul meu 

total pentru a fi publicata de către Comisia de Acordare si 

Omologare Grade din cadrul Departamentului de Ju Jitsu, in 

broșuri, reviste de specialitate, pe suport electronic, sau alte forme 

” 
 

Autorul  _______________________ (nume prenume) 
 

Semnătura  _____________________ 
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