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I MINISTERUL 
. EDUCATIEI 

CERCETARIJ 
·~· TINERETULUI 

$I SPORTULUI 

Catre TO ATE UNIT A TILE DE INV AT AMANT LICEAL DE STAT SI PARTICULARE , , , 

IN ATENTIA DIRECTORULUI I CONSILIERULUI EDUCATIV 

Va transmitem alaturat Regulamentul Concursului Judetean ,SPUNE NU VIOLENTEI, 
Organizat de ASOCIATIA ,TINERII LUPTA IMPOTRIV A VICIILOR MILENIULUI III.: in 
parteneriat cu INSPECTORATUL 1?COLAR JUDETEAN DOLJ ~i INSPECTORATUL DE PO LITlE 
AL JUDETULUI DOLJ . 

INSPECTOR SOQLAR GENERAL, 

Prof. Georgica BE:/R<:E,I\.- FLOREA Inspector ~colar de specialitate , 

Prof. s:;(/ ~~ta 
~ 



REGULAMENTULCONCURSULUIJUDETEAN 

"SPUNE NU VIOLENTEI" 

I. ARGUMENT: 

Inspectoratul de Politie ai judetului Dolj impreuna cu Asociatia "Tinerii lupta impotriva viciilor 
mileniului III" organizeaza con cursu! "Spune NU violentei" , editia a II -a. Scopul acestei 
actiuni 

este dezvoltarea spiritului CIVIC in randul minorilor s1 continuarea bunelor rezultate ale 
parteneriatului dintre scoala, politie si societatea civila. 

Actiunea se desfasoara in baza prevederilor Legii nr. 1/2011 - Legea invatamantului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea 
Politiei Romane si 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. 

II. SCOP: 

0 Prevenirea delicventei juvenile si a victimizarii copiilor; 

0 Dezvoltarea spiritului civic ; 

0 Realizarea unui scurt metraj care sa reflecte strategia de prevenire a violentei; 

0 Realizarea unei comunicari intre politie si comunitate prin intermediul filmului; 

0 Realizarea de materiale necesare actiunii de prevenire in scoli si in comunitate 
desfasurate 

de asociatia partenera. 

III. PROBA CONCURSULUI: 

Realizarea unui film de scurt metraj - maxim 1 0 minute - care sa respecte programele 
de prevenire a violentei in scoli !ansate de Politia de Proximitate, prevenirea 
infractiunilor cu violenta, prevenirea delicventei juvenile si prevenirea victimizarii 
copiilor. 

IV. PARTICIPARE LA CONCURS: 

0 La concurs pot participa numai elevii claselor X - XI de Ia unitatile de invatamant de pe 
raza judetului Dolj; 



0 Echipajul fiecarei scoli participante va fi format din 4 elevi, 2 din clasa a X -a, 2 din clasa 
a XI -a, respectandu-se structura pe sexe ( 2 baieti si 2 fete); 

0 Lipsa unui membru a! echipajului se penalizeaza; 

0 Fiecare echipaj va fi insotit de un profesor delegat de scoala, dar care nu va lua parte Ia 
concurs. Rolul profesorului este sa prezinte un document oficial din partea scolii din 
care sa rezulte componenta echipei scolii si calitatea sa de cadru didactic implicat in 
concurs. 

V. ORGANIZAREA: 

0 In perioada 25 septembrie - 30 noiembrie 2012 unitatile scolare care se inscriu in 
concurs, vor alege membrii echipajului, o denumire pentru echipaj, profesorul 
coordonator si vor realiza filmul cu care se vor prezenta in concurs. 

0 Inscrierea in concurs se va face on-line pe www.tineriilupta.ro , Ia sectiunea 
CONCURSURI. 

0 Coordonarea concursului se va realiza Ia nivel de unitate de invatamant de catre 
directorul unitatii si profesorul coodonator desemnat in acest sens. 

0 Filmele vor fi predate pe suport CD /DVD, impreuna cu toate aplicatiile informatice 
necesare pentru o buna vizualizare. CD/DVD-ul va fi inscriptionat atat el cat si plicul, 
in urmatoarea ordine cu: 

- numele filmului 

- denumirea echipajului 

- denumirea unitatii de invatamant 

- durata in minute a filmului 

Filmele insotite de documentul oficial din partea scolii din care rezulta componenta 
echipei si numele profesorului coordonator vor fi predate Ia IP J Dolj - Compartiment analiza si 
prevenirea criminalitatii, comisar de politie Giuca Stanca, piina Ia data de 01 februarie 2013 

0 In perioada 01 februarie- 20 februarie 2013, filmele vor fi analizate de JURIU, care va 
stabili castigatorul. Componenta sa va fi anuntata pe site-ul asociatiei. 



VI. DISPOZITII FINALE: 

Participarea in concurs implica acordul cu regulamentul de desfasurare. 

Materialele prezentate in concurs vor fi folosite de catre IP J Dolj si de catre Asociatia 
Tinerii Lupta Impotriva Viciilor Mileniului III, in activitatile educativ - preventive pe 
care le vor desfasura impreuna sau independent. 

Premierea concursului va avea lac in data de 25 martie 20 13 !a sediul Inspectoratului de 
Poli!ie a! Judetului Dolj 

ASOCIATIA ,TINERII LUPT- IMPOTRIV A VICIILOR MILENIULill TREI, 


