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CAPITOLUL  I 

Generalități 
 
Art.1. (1) ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” este  un proiect de referinţă printre multitudinea de 
activităţi cu caracter sportiv,  organizate de Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucuresti 

PROEDUS, pentru elevii de liceu, din clasele IX-XII, de pe raza Municipiului  Bucuresti, oferindu-le de 

această dată, competiţii sportive la disciplinele: fotbal, baschet, baschet 3x3, volei şi handbal atât la 
masculin cât şi la feminin. 
         (2) Activităţile din cadrul proiectului ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” sunt planificate, 

organizate şi monitorizate de reprezentanţii PROEDUS din structura Biroului Evenimente  în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
         (3) În vederea realizării  proiectului,  reprezentanţii PROEDUS întreprind o serie de măsuri 
organizatorice privind promovarea, înscrierea, derularea procedurii de tragere la sorţi şi stabilirea grupelor, 
stabilirea şi amenajarea corepunzătoare a locaţiei, achiziţia bunurilor şi serviciilor necesare sprijinirii 
competiţiei, monitorizarea competiţiei, organizarea festivităţii de premiere.  
Art.2. (1) Prin promovarea si desfasurarea activitatilor proiectului  ,,Academia Sportului – Trofeul 

Bucureștiului” se urmăreşte cooptarea unui număr cât mai mare de elevi participanţi la eveniment, 

organizarea evenimentului în spiritul de fair play , crearea spiritului competitiv şi de întrecere, crearea 
premizelor pentru cunoaşterea posibilităţilor fizice, legarea unor prietenii şi formarea relaţiilor de  
apartenenţă la grup, formarea comportamentelor în relaţie directa cu regulile aplicate în sport, dezvoltarea 

orizontului asupra dinamicii vieţii generate de fenomenele ce guvernează dezvoltarea fizică şi intelectuală a 
tinerilor, întărirea capacităţii fizice şi intelectuale, menţinerea şi dezvoltarea calităţilor motrice de  bază şi 

utilitar aplicative, ameliorarea şi întărirea stării de sănătate a elevilor.   
(2)Potrivit cercetărilor  şi analizelor în domeniu , Educaţia Fizică şi Sportul  sunt activităţi de interes 
naţional ce pot contribui decisiv la formarea personalităţii umane, finalitate ce se dorește de la 
învăţământului românesc. 
(3) În conformitate cu cele menţionate mai sus, PROEDUS are ca obiectiv major elaborarea, inițierea, 
implementarea și evaluarea strategiilor, proiectelor, programelor, concursurilor, competițiilor,  

evenimentelor sportive a campaniilor de promovare a sportului și a unei vieți sănătoase în rândul elevilor de 
pe raza Municipiului Bucureșt, părinților și cadrelor didactice în vederea limitării agresiunii și influențelor 

cu repercursiuni negative asupra stării fizice, psihico-emoționale, mentale și sociale determinate de viața 
dezordonată, consumul de substanțe psiho-trope, alcoolism, tabagism, etc. 
Art.3. (1) Înscrierea și participarea elevilor/echipelor la activităţile sportive  organizate de PROEDUS au 

caracter pur opțional, neobligând în nici un fel PROEDUS să opereze modificări sau influențe în 
structura, conținutul sau programul proiectului sportiv ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” 

pentru elevii bucureșteni, în funcție de eventualele solicitări formulate de elevi sau de profesorii 
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acestora, cu referire la alte priorități sau preferințe de ordin personal. 
    (2)  Acest proiect este o inițiativă complementară programului școlar obligatoriu, iar neadaptarea 

elevilor/echipelor  la cerințele proiectului sau la programul stabilit de reprezentanţii PROEDUS, nu implică 
în niciun fel responsabilitatea PROEDUS.                                      
Art.4. (1) Proiectul ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” se desfăşoară în mai multe etape distincte 

ca timp, perioadă şi conţinut, fiecare cu rolul său şi cuprinde următoarele etape: 
                -etapa de promovare 04 – 17 aprilie 2022 

                -etapa inscrierilor ce se desfăşoară în perioada 04 – 17 aprilie 2022 

                -etapa tragerilor la sorţi şi stabilirii grupelor 22 aprilie 2022 

                -etapa competiţională 

                          - faza preliminară 9 – 15 mai 2022 

                          -faza finală 16 – 22 mai 2022 

                - etapa finală – festivitatea de premiere 22 mai 2022 

  

 

CAPITOLUL II 

Obiective 
 

Art.5. (1) Obiectivele proiectului ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” sunt stabilite în raport cu 

misiunea PROEDUS, stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei şi necesităţile de 
formare şi dezvoltare a tinerei generaţii din mediul şcolar bucureştean: 
     (2)  Obiectivele proiectului  ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” sunt:  

a) înscrierea  unui număr cât mai mare de elevi/echipe la activităţile sportive propuse în proiect; 

b) valorificarea experienţelor acumulate în ceea ce priveşte desfăşurarea evenimentelor sportive propuse de 
PROEDUS; 

c) asigurarea cadrului organizatoric, resurselor materiale, financiare şi umane  necesare desfăşurării 

activităţilor propuse în proiect; 

e) crearea unui climat competiţional placut, antrenant care să surescite interes din partea elevilor  pentru 
competiţiile sportive;  
d) menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea indicatorilor calităților motrice; 

c)  favorizarea socializării elevilor; 

d)  crearea premiselor pentru creşterea numărului de elevi practicanţi ai sportului de masă; 
e)  cultivarea în rândul elevilor a spiritului de fair-play; 

f) formarea obişnuinţelor de a practica independent a uneia sau a mai multor discipline sportive; 

g) optimizarea stării de sănătate a adolescenţilor; 
h) dezvoltarea spiritului de emulaţie în rândul copiilor privind întrecerile sportive;   
i) creşterea indicatorilor morfo-funcţionali ai organismului ; 
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CAPITOLUL III 

Măsuri organizatorice 
 

Art.6.(1).Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București, organizează evenimentul sportiv  ,,Academia Sportului – 

Trofeul Bucureștiului”  

Art.7.(1)Regulamentul de organizare şi desfăşurare al evenimentului precum și Regulamentele de 
desfăşurare a competiţiei pe disciplinele  sportive nominalizate în acesta se elaborează anual de 
reprezentanţii Biroului Evenimente din cadrul PROEDUS, se aprobă de conducerea PROEDUS, prin decizie 

și se vor publica pe site-ul PROEDUS www.proedus.ro până la data de 04 aprilie 2022. 

Art.8.(1)Activităţile din cadrul proiectului ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” se desfăşoară într-
o ordine cronologică după cum urmează: 
            (1) Etapa de promovare - prin următoarele mijloace:  
            -pe site-ul instituţiei la adresa www.proedus.ro se va posta un link cu Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare al proiectului la care este anexat formularul de înscriere - 

https://form.jotform.com/220934331560348 al echipelor şcolare şi Regulamentul pentru fiecare 
disciplină sportivă. 
            -pe reţelele de socializare; 

            -postarea afişelor personalizate în Licee (acestea vor conține informații cu privire la înscrierea și 
participarea la eveniment și perioada de desfășurare a evenimentului); 
            - se va înainta adresă de informare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 
           (2) Etapa înscrierilor – reprezentanţii biroului evenimente primesc formularele de înscriere, 

completate cu toate cerinţele şi constituie o bază de date pe discipline sportive, necesară organizării tragerii 

la sorţi. 
            (3)  Etapa tragerii la sorţi şi formarea grupelor - reprezentanţii Biroului Evenimente organizează şi 
desfăşoară activităţi privind tragerile la sorţi în prezenţa reprezentanţilor echipelor înscrise în competiţie și 
invitaților din partea Federațiilor Sportive. 
                        - şedinţa tehnică de tragere la sorţi se va desfăşura pe data de 22.04.2019 la ora 13.00, 

modificările ulterioare se vor  stabili de reprezentanții Biroului Sport și se va posta pe site – ul 

www.proedus.ro. 

http://www.proedus.ro/
http://www.proedus.ro/
https://form.jotform.com/220934331560348
http://www.proedus.ro/
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                       -ședința tehnică și tragerea la sorți a echipelor înscrise în proiect, se va face într–o locație ce 
va fi stabilită ulterior, în funcție de numărul  echipelor înscrise şi va fi anunţată pe site – ul www.proedus.ro 

                       -se stabileşte tabloul competiţional ; 
                       -se prezintă regulamentele de joc pe discipline; 
                       -ordinea intrării în competiție se stabilește prin tragere la sorţi; 
                       -se stabileşte programul competiţional; 
                        -se postează pe site-ul instituţiei programul competiţional. 
            (4)Reprezentanţii biroului evenimente vor derula procedurile interne cu privire la asigurarea 

bugetului, obţinerea şi dotarea locaţiilor, achiziţia de bunuri şi servicii pentru sprijinirea desfăşurării 
proiectului. 

            (5)Etapa competiţională – reprezentanţii biroului evenimente organizează şi monitorizează 
desfăşurarea competiţiilor pe discipline sportive: 
                     -la finalul fiecărei zile de disputare  a meciurilor se va proceda la centralizarea rezultatelor și se 
va actualiza programul competițional, ulterior acestea vor fi postate pe site-ul web și pe rețelele de 
socializare. 

                   -pentru stabilirea locurilor 1 și 2, finala competiției se dispută între echipele învingătoare în 
semifinalele competiției. 
                   -pentru stabilirea locurilor 3 și 4 , finala mică a competiției se va disputa între echipele învinse în 
semifinale. 

          (6)Etapa finală – reprezentanţii biroului evenimente organizează festivitatea de premiere. 
          

 

 
CAPITOLUL IV 

Condiţii de înscriere şi participare  
 
Art.9. (1) La acest eveniment sportiv, au drept de înscriere şi participare toate echipele unităţilor de 

învăţământ  de pe raza Municipiului Bucuresti, clasele IX - XII forma de zi, de stat şi particular, înscrişi în 
registrul matricol al unităţii şcolare pe care o reprezintă la data începerii anului şcolar respectiv, cei nascuți 
dupa 1 ianuarie 2002. 

           (2) Pentru a  putea  participa  la evenimentului sportiv ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului”, 

elevii au posibilitatea să se înscrie pe echipe, masculine și feminine la următoarele discipline sportive: 
fotbal,  baschet, baschet 3x3, volei si handbal, acestea vor fi centralizate şi cuprinse în Programul  

Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive  
(3) Unitățile de învățământ se pot înscrie cu un numar nelimitat de echipe pe fiecare disciplină, 

atâta timp cat elevii ECHIPEI 1 nu se regăsesc în ECHIPA 2. În cazul în care un elev se va regăsi pe 
lista ambelor echipe, ACESTEA VOR FI DESCALIFICATE AUTOMAT din Competiție ! 

http://www.proedus.ro/
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 (4) În cazul în care o unitate de învățământ este înscrisă cu cel puțin 2 echipe la aceeași 
disciplină sportivă, există posibilitatea întâlnirii acestora în urma tragerii la sorți. 

 

Art.10. (1) Procedura de înscriere a echipelor la evenimentul sportiv  ,,Academia Sportului – Trofeul 

Bucureștiului” se va efectua conform anexelor Regulamentului de organizare şi desfăşurare al proiectului. 
            a)cadrul didactic nominalizat pentru coordonarea participării echipelor Liceului la proiectul 
,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” , va accesa site-ul instituţiei www.proedus.ro rubrica sport 

unde va găsi link-ul cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare al proiectului, Regulamentele 
disciplinelor şi Fişa de înscriere - https://form.jotform.com/220934331560348 

             b)pentru a putea efectua înscrierile în proiect, cadrul didactic îşi insuşeşte prevederile 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare al proiectului, studiază cu atenţie cerinţele formularului de 
înscriere îl printează, îl completează pentru fiecare disciplină potrivit cerinţelor, după care îl încarcă pe 
https://form.jotform.com/220934331560348 .  

 Art.11. (1) Procedura de participare  a elevilor/echipelor la evenimentul sportiv ,,Academia Sportului – 

Trofeul Bucureștiului”  se va efectua conform anexelor Regulamentului de organizare si desfasurare al 

proiectului.  
            a)cadrul didactic nominalizat pentru coordonarea participării echipelor Liceului la proiectul 

,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” se va prezenta în locaţia ce va fi anunţată, la data şi ora 
planificată la competiţie conform programului prezentat pe site-ul instituţiei, împreună cu echipa, prezentând 
următoarele documente: 

 Pentru inscrierea echipelor este necesara completarea ”Formularului de inscriere”, 

cuprinzand numele si prenumele jucatorilor, CNP, Data Nasterii, clasa precum si avizul 

medicului (semnatura si parafa medicului aplicate in dreptul fiecarui jucator, cu mentiunea 

”CLINIC SANATOS/APT PENTRU EFORT FIZIC”. Formularul de inscriere trebuie sa 

fie vizat de conducerea unitatii de invatamant cu mentiunea ”certificam exactitatea datelor 

inscrise”. 

 Unitatile de invatamant au obligatia de respectare a principiului transparentei 

Regulamentului 2016/679, avand astfel obligatia de informare a reprezentantilor 

legali/parintilor minorilor inscrisi in competitie despre prelucrarea datelor cu caracter 

personal efectuata. De asemenea Unitatile de invatamant vor informa reprezentantii 

legali/parintii cu privire la prelucrarea datelor efectuata de catre PROEDUS pentru 

organizarea si desfasurarea competitiei prin transmiterea Anexei nr 7 la Regulamentul 

General catre acestia si informarea cu privire la publicarea acesteia in cadrul 

www.proedus.ro 

 Participă la competiţii potrivit planificării; ulterior conform rezultatelor obţinute până în faza 
finală în conformitate cu Regulamentul fiecărui discipline sportive. 

 

http://www.proedus.ro/
https://form.jotform.com/220934331560348
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CAPITOLUL  V 
Titluri şi premii 

Art.12. PROEDUS acordă premii pe echipe, pentru disciplinele sportive  pe echipe , după cum urmează: 

(1) locul I va primi cupă, diplomă , medalie, o excursie de 2 nopți pe litoralul Mării Negre + premii surpriză 
oferite de Parteneri. 

(2) locul II va primi diplomă , medalie, o excursie de 2 nopți pe litoralul Mării Negre + premii surpriză 
oferite de Parteneri. 

(3) locul III va primi diplomă , medalie, o excursie de 2 nopți pe litoralul Mării Negre + premii surpriză 
oferite de Parteneri. 

         

 

 

CAPITOLUL VI 

Reglementări administrativ-financiare 

 
Art.13.(1) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea  evenimentului sportiv ,,Academia Sportului – 

Trofeul Bucureștiului” sunt suportate din bugetul Primăriei Municipiului București prin PROEDUS. 
            (2)Reprezentanţii Biroului Evenimente din structura Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive 

vor derula procedurile interne privind stabilirea bugetului, efectuarea achiziţiilor de materiale şi servicii, 
precum şi formalităţile de acordarea premiilor castigatorilor la proiect.                   

           
 

 
              CAPITOLUL VII                

 Sancţiuni 
Art.14. (1) Sancțiuni ce pot fi aplicate pentru abateri de la Regulamentul de organizare și desfășurare a 
evenimentului sportiv ,,Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului” 
             (2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, elevii participanţi la competiţii sunt 
sancţionaţi conform prevederilor Regulamentelor şi legislaţiei în vigoare. 
             (3)  Echipele sosite după începerea competiţiei nu mai au drept de participare în competiţie. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Depunerea și rezolvarea contestațiilor 
 



 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

ADRESA: Bulevardul Decebal nr. 11, Sector 3, București, cod poștal 030963 
E-MAIL: contact@proedus.ro 

 

 

Art.15. (1) Depunerea și rezolvarea contestațiilor cu privire la unele vicii de procedură care nu sunt stipulate 
în regulament , dar care ar intra în contradicţie cu prevederile prezentului regulament: 

           (2) contestațiile pentru vicii de procedură se depun la responsabilul pentru organizarea și desfășurarea 

competiției pe discipline, înainte sau după terminarea partidei. 

 

 
CAPITOLUL IX 
Dispoziţii finale 

 

Art.1.(1)Reprezentanții PROEDUS desemnați să organizeze, coordoneze și să monitorizeze desfășurarea 
competițiilor pe fiecare disciplină, sunt obligați să ia toate măsurile organizatorice pentru preîntâmpinarea 
disfuncțiilor, corectarea lor, aplicarea măsurilor prevăzute în regulamentul de organizare și desfășurare a 
competiției. 
           (2)PROEDUS, prin reprezentanții săi, organizează evenimentul sportiv  ,,Academia Sportului – 

Trofeul Bucureștiului”, potrivit prezentului Regulament de organizare şi desfăşurare al proiectului, 
Regulamentele disciplinelor sportive menţionate, precum şi a prevederilor Regulamentelor tehnice ale 

federaţiilor naţionale sportive și nu-și asumă eventualele incidente de joc(accidente) 
Art.17. (1)  Elevii (echipele) care sunt înscriși la evenimentul sportiv ,,Academia Sportului – Trofeul 

Bucureștiului”, participă în numele unității de învățământ la care sunt înmatriculați. 
             (2) Elevii se vor prezenta la competiţii cu echipamentul de sport propriu. 

             (3) deplasarea profesorilor însoțitori și a elevilor la locațiile de desfășurare a evenimentului se va 

efectua, cu mijloace proprii, după caz. 

Art.18. (1) Anexele enumerate mai jos fac parte integrantă din prezentul regulament astfel: 

 Anexa nr. 1 Formularul de înscriere a echipelor în proiect; 

Anexa nr. 2 Regulamentul disciplinei sportive fotbal; 

Anexa nr. 3 Regulamentul disciplinei sportive baschet 3x3; 

Anexa nr. 4 Regulamentul disciplinei sportive baschet 5x5; 

Anexa nr. 5 Regulamentul disciplinei sportive volei; 

Anexa nr. 6 Regulamentul disciplinei sportive handbal.  

Anexa nr. 7 Formular de consimțământ pentru REALIZAREA DE MATERIALE Foto/VIDEO 
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 A N E X A   nr. 1 

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului București                         

 Unitatea de învăţământ : …………………………. 

Oraș București 

Adresa…………………………………………… 

Telefon …………………Fax…………………… 

Nr………………… Data……………………….. 

 

 

Către PROEDUS 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

    La Evenimentul Sportiv “Academia Sportului – Trofeul Bucurestiului  ” organizat în București, în 
perioada Aprilie -Mai  2022 

Profesor  ………………………………,având funcţia ……………………………la(unit. De 
învăţământ)……….........................................se legitimează cu C.I. seria….......nr................. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABEL NOMINAL CU ELEVII ÎNSCRIȘI LA 

 Evenimentul “Academia Sportului – Trofeul Bucurestiului” pentru elevii claselor IX - XII 

Disciplina sportivă:……………………………….. 

N
r.

 C
rt

 

Nume /Prenume CNP Nr. telef 
 

           Mail 

Viză 
Medicală 

1      

2      

3      

4      
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5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

NOTĂ: * Formularul se completează pentru fiecare disciplină sportivă cu nr. de jucători specificaţi în 
Regulamentul disciplinelor. 

   *Profesorul/antrenorul va prezenta toate documentele cerute în regulament, întocmite și completate corect. 

  *De asemeni răspunde de securitatea, integritatea şi disciplina elevilor, precum şi de respectarea 
prevederilor regulamentelor de către aceştia, pe perioada deplasărilor şi pe perioada desfăşurării 
competiţiilor. 

                         DIRECTOR,                                                    PROFESOR, 

                 Unitate de învăţământ                                           Unitate de învăţământ             
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