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1 MINISTERUL 

'i ~~~~~~~~ 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat Regulamentul de organizare a activităţilor din proiectul "SPORTUL 
CONTRA DROGURI" . 

Manifestarea constă în practicarea de activităţi sportive în data de 7 aprilie 2013 între orele 13-15 în toate 
oraşele ţării .Tabelul, după modelul ataşat, cu participanţii la manifestare se va trimite şi la adresa de 

email. simonachirita72@yahoo.com până la data de 5 aprilie 2013, orele 12,00. 

Inspector şcolar de specialitate 

pentru educaţie permanentă, 

Prof. Si~OJriţă 

[frllv---



REGULAMENT DE ORGANIZARE 
A ACTIVITĂŢILOR DIN PROIECTUL 
SPORTUL CONTRA DROGURI 

În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative extraşcolare 
aparţine Consiliului Europei, prin Comitetul de Miniştri, care şi-a concretizat 
demersurile în recomandările adresate, în acest domeniu, statelor membre. Cel mai 
relevant document îl constituie Recomandarea din 30 aprilie 2003, care 
menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent 
al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale, din 
perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării 
lui sociale. 

Pe baza propunerilor venite de la inspectoratele şcolare precum şi de la 
parteneri - organizatii guvernamentale sau neguvernamentale. Ministerul 
Educaţiei Naţionale elaborează anual două documente care înglobează activităţile 
educative extrascolare: Calendarul activitătilor educative nationale si 
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internaţionale şi Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene. 
Aceste activităţi educative se desfăşoară în afara orelor de curs şi aduc 

elemente de noutate faţă de disciplinele studiate de elevi prin curriculum-ul 
obligatoriu. Aceste activităţi au la bază: dorinţa elevilor de a se implica în proiecte 
extraşcolare. 

1. Caracterul manifestării 

Participerea la acest eveniment este voluntară şi nu obligă pe nimeni care nu 
doreşte să ia parte la acest proiect-campanie. 

participarea poate fi individuală sau pe echipe; 
participanţii sau echipele participante la eveniment sunt invitate doar pe 

baza unei invitaţii lansate de Biroul de Organizare şi transmisă Inspectoratelor 
Şcolare Judeţene şi Direcţiilor Judeţene de Tineret şi Sport. 

Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Direcţiile Judeţene de Tineret şi Sport, 
vor trimite invitaţia către toate conducerile unităţilor şcolare de învăţământ din 
judeţ şi cluburilor sportive . 

Înscrierile participanţilor vor fi făcute de către profesori completând 
Tabelui Al şi transmise conducerii unităţii de învaţământ, care la rândulsău le v-a 
transmite prin e-mail catre ISJ şi Biroul de Organizare, la adresa de e-mail: 
ama.antidrog@yahoo.com; 

organizatorii vor asigura transparenţa întregului proces de înscriere; 



II. Obiectivul manifestarii 
Pentru a da o notă de unicitate manifestarii, proiectul a fost gândit la nivel 

naţional şi ca o "provocare" pentru a strânge un număr cât mai mare de participanţi, 
număr pe care il vom putea nota ca Record National şi vom solicita înscrierea lui în 
Guiness Book World Recordes. 

Fiind pentru prima dată în România organizată o astfel de manifestare, pe 
acestă temă, cu implicarea comună a multor Instituţii de Stat şi Federaţii Sportive, 
ea poate fi considerată şi ca o competiţie la nivel naţional între judeţe după 
numărul de participanţi; 

Judeţul cu cel mai mare număr de participanţi raportat la numarul de elevi 
din judeţul respectiv. 

Unitatea de învaţănânt cu cel mai mare număr de elevi participanţi 

III.Premii şi diplome 
Diplomele de premii eliberate vor avea număr de înregistrare dat de 

organizatori şi vor fi înaintate Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi Direcţiilor 
Judeţene de Tineret şi Sport cu tabel justificativ. 

Premierea 
a. Diplome de Excelenta pentru Organizare 

- Unitatea de învăţământ cu cel mai mare număr de participanţi din fiecare 
judeţ- Locul 1 , II şi III 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean cu cel mai mare număr de elevi 
participanţi, raportat la numărul de elevi din judeţ- Lucul 1, II şi III 

b. Diplome de participare - AUR 
- se vor premia unitătile de învăţământ sau cluburile sportive care 
participă cu un numar mai mare de 150 de tineri, 

c. Diplome de participare -ARGINT 
- se vor premia unităţile de învăţământ sau cluburile sportive care 
participă cu un număr mai mare de 100 de elevi. 

d. Diploma de participare- BRONZ 
- se vor premia unităţile de învăţământ sau cluburile sportive care 
participă cu un număr mai mare de 50 de elevi. 

IV.Finanţarea 

Fiind o manifestare voluntară, bugetul alocat proiectului este numai pentru 
premierea cu diplome după criteriile stabilite la punctul III. Pentru cofinanţarea lui, 
o parte dintre fonduri, pot veni de la sponsorii locali, ele fiind transmise şi 
gestionate de Biroul de Organizare. 



V. Observaţii şi precizări 
Biroul de Organizare Judeţean se compune din: 

- Inspectorul General al ISJ (sau un reprezentant al ISJ) 
- Directorul DJTS (sau un reprezentant al DJTS) 
- Directorul Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere An ti drog (CPECA) 
- Un reprezentant AMA An ti drog 

Manifestarea constă în practicarea de activităti soortive şi se organizează 
într-o singură zi, 07 Aprilie 2013, între orele 13-15 în toate oraşele ţării, în locaţiile 
stabilite de conducerile unităţilor şcolare şi cele ale cluburilor sportive. 

Activităţile sportive vor fi liber alese, acestea facându-se în funcţie de 
numărul de participanţi şi locaţiile de desfăşurare stabilite de conducerile unităţilor 
de învăţământ sau cluburile sportive (incinta şcolilor, sali de sport. ... ). 

VI. Evaluarea 
Evaluarea şi monitorizarea se realizează de către conducerile unităţilor de 

învăţământ sau cluburile sportive. Pentru o evaluare corectă şi premiere pe merit, 
sunt de preferat să fie trimise poze din timpul evenimentului (minim 10 poze) şi o 
poză de grup la final, pe adresa ama.antidrog@yahoo.com tel: 0769682564, 
0755500098 

În termen de o saptămână de la finalizarea manifestării, se aste aptă 
transmiterea pe e-mail a materialelor din ţară pentru a centraliza şi stabili 
premiile. 

01.03.2013 BIROUL DE ORGANIZARE 
Alexandru URSU 
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TABEL CU PARTICIPANTII LA MANIFESTAREA 

SPORTUL CONTRA DROGURI 

Nume si prenume 

Unitatea de invatamant/clubul 

Locatia de desfasurare ........................................ .. 

Clasa 

Localitatea 

Judetul 

Varsta Semnatura 


