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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL  ACŢIUNII                    

„ALEGE MIŞCAREA ! FII INDEPENDENT !”  

 
1. Organizatori şi parteneri:  

1.1. Organizatori: 
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa-DJST Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, B-dul 

Unirii, nr. 2, telefon/fax 0245/612808, e-mail : djst.dambovita@mts.ro  reprezentată prin Prof. Drd. 

Mănescu Eduard Claudiu, având funcţia de Director executiv; Persoane de contact: Consilieri Petre Ion, 

Savu Ortansa. 

 Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru Toţi”, cu sediul în Târgovişte, Str. I.H. Rădulescu, nr. 17, Tel: 

0722258756, Fax: 0245620082, e-mail: ajsptdambovita@gmail.com , reprezentată prin Costache Gabriel-

Marius  în calitate de Preşedinte; Persoană de contact: Costache Gabriel-Marius. 

 

1.2. Parteneri: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 127, 

telefon 0245/211891, fax 0245/613723, isjdb@isj-db.ro  reprezentat prin Prof. Sorin Ion în calitate de 

Inspector Şcolar General. 

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Ion Ghica, 

nr. 2, et. 2, Micro V (în clădirea Centrului de Servicii Comunitare „Floare de colţ”),  telefon 0245.210919 , e-

mail:cpeca.dambovita@ana.gov.ro , reprezentată prin Scms. SILVIU BUCUR, având funcţia de Şef Birou al 

CRPECA Ploieşti şi Insp.pr. NICOLETA BOBE având funcţia de Coordonator al CPECA Dâmboviţa. 

 Societatea de Cruce Roşie- Filiala Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Al. I Cuza, nr. 1, 

telefon/fax 0245.211294, reprezentată prin GHEORGHE POPESCU, având funcţia de Director. 

 

2. Activităţi: 

2.1. Proba teoretică- concurs de cultură generală cu tematică antidrog pe echipe. 

2.2. Proba sportivă- Fotbal mixt. 

2.3. Festivitatea de premiere. 
  

3 .Locul şi data desfăşurării:  

 
Nr. crt Denumire activitate Locul desfăşurării Data / ora desfăşurării 

1 Concurs cultura generală cu tematică 

antidrog pe echipe 

Târgovişte, Sala Sporturilor 13.06.2015 / 9,00-9,30 

2 Fotbal mixt Târgovişte, Sala Sporturilor 13.06.2015 / 10,00-14,30 

3 Festivitatea de premiere Târgovişte, Sala Sporturilor 13.06.2015 / 14,30-15,30 

 

4. Participanţi şi condiţii de participare: 

 Participanţii la această acţiune sunt elevi din unităţile de învăţământ dâmboviţene, născuţi între anii 2000-

2001 inclusiv. 

 Participanţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original sau copie şi echipament sportiv 

adecvat. 

 Participanţii trebuie să fie apţi pentru efort fizic. 

 La concursul/acţiunea „Alege mişcarea ! Fii Independent!” participă echipe formate din 5 fete şi 5 băieţi+ 1 

profesor îndrumător. 

 Membrii echipelor participante la această acţiune trebuie să facă parte obligatoriu dintre participanţii înscrişi 

pe listele de participare. 

 La acţiunea/concursul „Alege mişcarea ! Fii Independent!” vor participa 10 echipe selectate în ordinea 

înscrierii, cu respectarea  condiţiilor de participare; În cazul înscrierii mai multor echipe care respectă 

condiţiile de participare, vor avea prioritate echipele unice din unitatăţile de învăţământ care respectă  

condiţiile de participare prevăzute în prezentul regulament(pentru a stimula participarea a cât mai multor 

unităţi de învăţământ). 

 Pot participa maxim 2 echipe de câte 10 elevi(5F+5B) din aceeaşi unitate şcolară. 

 Înscrierea se face pe baza listei de participanţi completate şi semnate (conform modelului anexat);  
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 Participarea efectivă la concurs este condiţionată de prezentarea listelor de participanţi completate şi 

semnate ÎN ORIGINAL. Modelul listelor de participanţi este anexat prezentului, iar formatul acestora 

trebuie respectat obligatoriu. 

 Listele de participanţi completate şi semnate se transmit, până la data de 10 iunie 2015, ora 16,00, la Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa sau la Asociaţia Judeţeană “Sportul pentru Toţi” Dâmboviţa. 

 În cazul în care aceste documente nu se transmit în original (direct/poştă), este obligatorie depunerea în 

original a acestora în ziua începerii acţiunii/concursului; 

 Şedinţa tehnică va avea loc, înainte de începerea concursului, la locul desfăşurării acţiunii. 

 Participanţii îşi vor suporta cheltuielile de transport. 

 
5. Regulament de desfăşurare 

5.1. Prevederi generale 

 Concursul/acţiunea „Alege mişcarea ! Fii Independent!” se desfăşoară la 2 (două) probe, respectiv: 

o Proba teoretică- concurs de cultură generală cu tematică antidrog pe echipe. 

o Proba sportivă- Fotbal mixt. 

 Concursul/acţiunea „Alege mişcarea ! Fii Independent!” se desfăşoară pe echipe formate din 5 fete şi 5 

băieţi+ 1 profesor îndrumător. 

 Acţiunea este destinată elevilor din unităţile de învăţământ dîmboviţene, născuţi între anii 2000-2001 inclusiv 

şi care respectă condiţiile de participare de la punctul 4 din prezentul regulament. 

 Echipele vor concura obligatoriu la ambele probe de concurs. 

 Organizatorii nu îşi asumă răspunderea în cazul producerii de accidente între concurenţi sau accidentări ale 

concurentului, de asemenea eventualele daune survenite la bunurile concurenţilor. 

 Orice act de violenţă/comportament huliganic/comportament antisportiv, indiferent de motiv va conduce la 

eliminarea din concurs a participantului în cauză.  

 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea a anumitor persoane ce nu respectă regulile de concurs 

şi cele legate de buna desfăşurare a concursului. 

 Prin inscrierea în concurs participanţii îşi asumă toate riscurile ce pot apărea pe timpul concursului 

(accidentare prin lovirea de alt participant, accidentare prin cazătură, etc) iar organizatorii vor supraveghea 

strict, toate activităţile desfăşurate pe durata evenimentului.  

 Organizatorii vor asigura asistenţa medicală pe toată perioada desfăşurării acţiunii.  

 Organizatorii vor asigura arbitrajele pentru fiecare probă de concurs; 

 Organizatorii nu vor suporta cheltuielile de transport pentru participanţi. 
 

5.2. Prevederi specifice desfăşurării probei teoretice de cultură generală cu tematică antidrog. 

 La această probă de concurs participă toate echipele selectate, echipe formate din 5 fete şi 5 băieţi care 

respectă condiţiile de participare de la punctul 4 din prezentul regulament. 

 Această probă de concurs se desfăşoară pe grupe de câte 5 concurenţi de la fiecare echipă, separat pentru fete 

şi băieţi; Fiecare echipă va participa cu 2 grupe de concurenţi, respectiv o grupă de fete şi o grupă de băieţi. 

 Clasamentul la această probă se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare echipă, 

punctaj calculat prin însumarea punctajelor obţinute de grupa de fete şi grupa de băieţi; 

 „Punctajul la concursul de cultura generală cu tematică antidrog” al echipei este reprezentat de cuantificarea 

rezultatelor, astfel: 

o Punctajul maxim, adică 100 puncte, se acordă echipei care a obţinut nota finală cea mai mare, notă 

finală a echipei care este egală cu suma celor 2 note obţinute de fiecare grupă de concurenţi din 

echipa respectivă; 

o Următoarele echipe vor fi ierarhizate descrescător, în funcţie de notele obţinute de fiecare echipă; 

 Tematica de concurs va fi pusă la dispoziţia participanţilor în ziua concursului.  

 Organizatorii vor asigura materialele şi logistica de desfăşurare a concursului. 

 

5.3. Prevederi specifice desfăşurării probei sportive-Fotbal mixt 

 La această probă de concurs participă toate echipele selectate, echipe formate din 5 fete şi 5 băieţi care 

respectă condiţiile de participare de la punctul 4 din prezentul regulament. 

 Fiecare echipă va fi  formată din 10 persoane (5 fete şi 5 băieţi)+ 1 profesor coordonator, dintre care 7 

elevi în teren (4B+3F) şi 3 rezerve(1B+2F); Obligatoriu portarul va fi băiat. 

 Dacă se dovedeşte că în teren joacă un elev care nu se găseşte pe lista de participanţi sau nu respectă 

condiţiile de vârstă prevăzute la punctul 4, echipa respectivă va fi depunctată corespunzător, pierzând meciul 

cu 3-0. 
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 Întrecerea sportivă se desfăşoarã după un sistem de joc ce se va stabili la şedinţa tehnică care va avea loc în 

ziua concursului. 

 Fiecare partidă se va desfăşura pe durata a două reprize a câte 10 minute (maxim), cu pauze între reprize de 3 

minute. În caz de egalitate la scor, departajarea se va face prin lovituri de pedeapsă. 

 Clasamentul se face în funcţie de punctajul obţinut de fiecare echipă . 

 „Punctajul la fotbal” al echipei este reprezentat de cuantificarea rezultatelor, astfel: 

o Punctajul maxim, adică 100 puncte, se acordă echipei clasate le locul I; 

o Următoarele echipe vor fi ierarhizate descrescător, în funcţie de rezultatele jocurilor; 

 
6. Clasament 

 Clasamentul final al acţiunii / concursului „Alege mişcarea ! Fii Independent!” se face prin cumularea  

punctajelor obţinute de fiecare echipă la fiecare probă de concurs.  

 Ierarhia finală se stabileşte în funcţie de punctajul final obţinut de fiecare echipă participantă astfel: 

„Punctajul final”  = “Punctajul la concursul de cultura generală cu tematică antidrog” + „Punctajul la 

fotbal”. 

 

7. Arbitraj şi jurizare 
7.1 Arbitrajul va fi asigurat de către organizatori, la ambele etape ale concursului; 

7.2 Se va constitui un juriu compus din reprezentanţi ai organizatorilor, care va stabili clasamentul final al 

concursului. 

 

8. Premiere 
8.1 Organizatorii vor acorda diplome tuturor echipelor participante şi profesorilor îndrumători. 

8.2 Pe baza clasamentului final al acţiunii / concursului „Alege mişcarea ! Fii Independent!”, DJST Dâmboviţa 

va acorda tricouri promoţionale echipelor clasate pe primele 4(patru) locuri. 

 

 9. Dispoziţii finale 

9.1 Pe baza clasamentului final al acţiunii / concursului „Alege mişcarea ! Fii Independent!”, DJST Dâmboviţa va 

acorda pachete cu alimente/dulciuri echipelor clasate pe primele 10(zece) locuri. 
9.2 Orice modificare a clauzelor prezentului Regulament se face numai cu acordul tuturor organizatorilor. 

9.3 Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă. 

9.4 Prezentul Regulament s-a încheiat în 2 exemplare , câte unul pentru fiecare parte, producându-şi efectele pe 

durata desfăşurării acţiunii  „Alege mişcarea ! Fii Independent!”. 

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Dâmboviţa 

 

Director executiv, 

Prof. Drd. Mănescu Eduard Claudiu 

 Asociaţia Judeţeană  

“Sportul pentru Toţi” Dâmboviţa 

 

Preşedinte, 

Costache Gabriel-Marius  
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LISTA DE PARTICIPANŢI 

 

Proiectul de tineret : „Alege mişcarea ! Fii Independent !” 

Locul desfăşurării: Târgovişte, Sala Sporturilor 

Data desfăşurării: 13 iunie 2015 

 

Nr. 

crt. 
Nume/ prenume Instituţia/ Clasa 

Data 

naşterii 

Seria şi nr. CI 

(Carte Identitate)/ 

CN  
(Certificat Naştere) 

Semnătura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Profesor coordonator, 

 

Şcoala:....................................................................................................................................................  

 

e-mail personal:.........................................................., e-mail scoala:...................................................... 

 

Nume şi Prenume: .......................................................... Semnătura:...................................................... 

 

 

 

DIRECTOR, 

Nume şi Prenume: .......................................................... Semnătura:................................................. 

              

      Ştampila 


