
REGULAMENT DE ORGANIZARE 
A  ACTIVITĂȚILOR DIN PROIECTUL 
SPORTUL CONTRA DROGURI 
  

            În contextul că, implicarea publică este crucială pentru sănătatea şi calitatea 

vieţii tinerilor, aducem în atenţia Dumneavoastră posibilitatea de a participa la  a 

II-a ediţie a manifestării naţionale “SPORTUL CONTRA DROGURI” în data de 07 

Aprilie 2014. 

 Aceste activități educative se desfășoară în afara orelor de curs și aduc 
elemente de noutate față de disciplinele studiate de elevi prin curriculum-ul 
obligatoriu. Aceste activități au la bază: dorința elevilor de a se implica în proiecte 
extrașcolare.  
 
 I. 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; 
·      participanții 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 participanților vor fi făcute de către profesori completând 
Tabelui A1 şi  transmise conducerii unităţii de învaţământ, care la rândul său 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 transparența întregului proces de înscriere;  
 

 II. Obiectivul manifestarii 
  - Depașirea numărului de 21.125 elevi si peste 260 cadre didactice participanți 

la prima ediție, 07.04.2013; 

 - Demararea unei campanii la nivel național pentru strângerea de fonduri 
necesare tratamentului , reabilitarii și reinserției unui număr de consumatori, în 
clinici de specialitate din țară. 
 - Combaterea consumului de substante nocive pentru organismul uman;  
 - Conştientizarea importanţei unui comportament  adecvat pentru sănătatea 
fizică şi psihică;  
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 - Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile sănătăţii prin 
metode de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate;  
 - Atragerea tinerilor către activitaţilor sportive. 
 
 Pentru că suntem la a II-a ediție, 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  la editia I , a fost Județul 
Argeș, urmat de Județul Neamț și Arad, raportat la numarul de elevi  din judeţul 
respectiv. 

 
 

III.Premii și 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  I , II şi III 
      -  Inspectoratul Şcolar Judeţean cu cel mai mare număr de elevi                         
 participanţi, raportat la numărul de elevi din judeţ- Lucul I , 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 200 de tineri. 

   c.   Diplome de participare – ARGINT 
         - se vor premia unităţile de învăţământ  sau cluburile sportive care  

 participă cu un număr mai mare de 150 de elevi. 
   d.   Diploma de participare – BRONZ 
         -  se vor premia unităţile de învăţământ  sau cluburile sportive care  

 participă cu un număr mai mare de 100 de elevi. 
 
IV.Finanțarea 

Fiind o manifestare voluntară, bugetul alocat proiectului este numai pentru 
organizarea, producția de materiale de promovare și premierea cu diplome după 
criteriile stabilite la punctul III. Pentru cofinanțarea 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 Antidrog (CPECA)  
- Un reprezentant AMA Antidrog  

 
  Manifestarea constă în practicarea de activităţi sportive şi se organizează  
într-o singură zi, 07 Aprilie 2014,  între orele 11-13 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 asteaptă 
transmiterea pe e-mail a materialelor din ţară pentru a  centraliza şi stabili 
premiile.   

 
 
                                                                 Asociația de Luptă Antidrog A.M.A. 
                                                                                    PR Manager 
                                                                               Alexandru URSU 
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