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Proiect

Educatie prin Sport – Sighetu Marmatiei 26.03.20222 – 05.06.2022

 Perioada 26.03 – 05.06.2022

 Organizatori:

- Clubul Sportiv Municipal Sigetu Marmatiei 

- Primaria Municipiului Sighetu Marmatiei 

- Clubul Sportiv Scolar Sighetu Marmatiei  

- Asociatia SZMITZ Sighetu Marmatiei 

- Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmatiei 

 Parteneri :

- Federatia Romana de Baschet 

- Inspectoratul Judetean  Maramures

- Directia de Tineret si Sport Maramures 

 Participantii

- Colegiul National Pedagogic Regele Ferdinand  Sighetu Marmatiei 

- Scoala Gimnazila Dr. Ioan Mihalyi de Apsa Sighetu Marmatiei

- Scoala Generala George Cosbuc Sighetu Marmatiei

-  Scoala Generala nr. 10 Sighetu Marmatiei

- Scoala Generala nr.2 Sighetu Marmatiei

- Scoala Generala nr. 5 Sighetu Marmatiei

- Liceul Teoretic Leowei Klara Sighetu Marmatiei

- Colegiul National Dragos Voda Sighetu Marmatiei
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• PREMISE 

 Baschetul  si  Voleiul  a  readus  Sighetul  pe

harta sportiva a Romaniei in ultimi 5 ani prin participarea in Campionatele Nationale de seniori si

juniori 

 Proiectul  „Sportul-  fenomen social” derulat  de catre Clubul Sportiv Scolar  Sighetu Marmatiei,

Clubul  Sportiv  Municipal  Sighetu  Marmatiei  si  Liceul  Tehnologic  Forestier  in  perioada  01.03-

30.05.2018 a atras un numar de 1200 de copii doritori sa practice sportul 

 Invatamantul scolar asigura dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului

potrivit ritmului propriu si necesitatilor sale, sprijinind formarea automata si creativa a acestuia 

 Sighetul  Marmatiei  a  sustinut  si  promovat  practicarea  sportului  pe  diferite  ramuri  sportive

(baschet,volei,fotbal ,atletism si box). Evolutia echipelor si sportivilor de-a lungul timpului ne-a

confirmat faptul ca sportul este iubit in acest oras 

 An de an , echipele de baschet si volei demonstreaza ca se poate face performanta in cadrul

Campionatelor Nationale 

 Din municipiul Sighetu Marmatiei provin numerosi campioni si componenti ai loturilor nationale

pe diferite ramuri sportive

 SCOP

 

 Sighetu Marmatiei are nevoie de activitate in folosul comunitatii, de sporirea interesului pentru

educatia    copiilor nostri. A oferi o alternativa sanatoasa la tentatiile societatii moderne (droguri,

alcool, tutun)  intr-o era dirijata de calculatoare, educatia prin sport este o obligatie a membrilor

unei societati.

 Acest proiect implică asigurarea cadrului dezvoltării continue, organizării și funcționări sistemului

local  de  educație  fizică  și  sport,  aplicării  corecte  a  prevederilor  legale  în  vigoare,  în  vederea

atingerii  următoarelor  obiective:  atragerea  unui  număr  cât  mai  mare  de  copii  către  sport,

educarea tinerilor în spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exercițiilor

fizice și conștientizarea părinților privind rolul educativ al sportului și al olimpismului.

 Ca urmare a succesului  obtinut prin proiectul   „Sportul-  fenomen social”  ce sa desfasoara in

municipiul  Sighetu  Marmatiei,  Clubul  sportiv  Municipal  doreste  sa  incurajeze  si  sa  sustina

activitatea sportiva  prin implementarea proiectului „EDUCATIE PRIN SPORT”  -  “EDUCATIE PRIN

SPORT” ofera o alternativa sanatoasa copiilor si tinerilor din Sighet, prin angrenarea acestora in 

activitati comune,   in jocuri  de miscare  si  prin insusirea unor norme de comportament care

incurajeaza o atitudine sociala pozitiva. 
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 Prin  acest  proiect,  ne  propunem ca  etapa

inaugurala, o actiune ampla de promovare a miscarii sportive in randul tinerilor prin organizarea

unei  actiuni premergatoare intitulate „Campionii sigheteni”  prin care personalitatile din lumea

sportului  sighetean   ,sa  interactioneze  cu  elevii  si  cadrele  didactice  a  scolilor  partenere  prin

organizarea de Work- Shopuri pe diferite teme. 

 Achizitioanarea si dotarea cu  materiale sportive necesare formarii si dezvoltarii multilaterale a

copiilor  ,   crearea a  3  terenuri  de  baschet  in  cartierele  din  municipiul  Sighetu Marmatiei  (in

parteneriat cu Federatia Romana de Baschet) ,cunoscandu-se faptul ca, motricitatea reprezinta

acea caracteristica a fiintei umane prin intermediul careia se stabileste relationarea cu mediul

inconjurator.  Studierea  miscarii  a  aratat  stransa  legatura  intre  dezvoltarea  motorie  si  cea

nervoasa. 

 In a doua etapa, specialisti din domeniu( antrenori de baschet , volei ,atletism  din zona, profesori

de  educatie  fizica,  instructori  sportivi,  educatori  )  vor  primi  toate  materialele  necesare

( materiale,programe, proiecte, DVD-uri, etc. ) necesare continuarii proiectului nostru.

 O competitie locala unde se imbina o varietate de sporturi unde se doreste sa se acapareze toti

elevii  claselor  primare  si  gimnaziale  ale  unitatiilor  scolare  de  pe  raza  municipilui  Sighetu

Marmatiei 

 Castigatorii  fazelor  pe  scoala  trebuie  sa  parcurga  mai  multe  etape  pana  la  faza  finala  pe

municipiul Sighetu Marmatiei 

 Municipiul Sighetu Marmatiei are o populatie mult mai mica in raport cu alte municipii din tara si

prin acest proiect dorim creerea unei baze de selectie mare pentru sportul de performanta si o

dezvoltare pentru sportul de masa 

 OBIECTIVE GENERALE: 

 Angrenarea copiilor in activitati comune 

 Dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a copiilor 

 Insusirea unor norme de comportament care incurajeaza o atitudine sociala pozitiva 

 Stimularea interesului scolarilor pentru miscare in aer liber 

 Prevenirea unor atitudini si comportamente daunatoare societatii 

 Derularea unor activitati care sa vizeze imbunatatirea pregatirii profesionale a profesorilor

 OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Crearea de spatii de educatie prin sport prin parteneri din proiect (amenajare de spati destinate 

desfasurarii sportului de masa)
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 Selectie si instruire la urmatoarele ramuri

sportive :baschet,volei,fotbal,atletism si box 

 Organizarea de competitii sportive intre scolile partenere din proiect pe urmatoarele ramuri 

sportive : baschet,volei,fotbal si atletism 

 Instruirea cadrelor didactice implicate in proiect, prin organizarea unor clinicuri/cursuri in care se 

vor prezenta regulamentul specific competitiilor sportive si perioada de desfasurare. 
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 Etapele derulari proiectului

Etapa Perioada Obiective Activitati 

1.
Asigurarea bazelor 
dezvoltarii proiectului

10-31.01.2022 

Stabilirea caracteristicilor tehnice ale 
echipamentului care trebuie achizitionat

Asigurarea integritatii utilizatorilor 

Semnare parteneriate cu scolile partenere

 
achizitionarea de panouri  conform 
proiectului

Semnare parteneriat cu Primaria si 
parteneri din proiect 

achizitionarea materialelor sportive 
necesare desfasurarii activitatilor 
propuse in proiect

Asigurarea necesarului de material prin 
demararea procedurilor de achizitie 

Obtinerea avizelor necesare Semnare 
contracte 

2.
Instruirea cadrelor 
didactice

01- 26.02.2022

cursuri pentru cadrele didactice din 
proiect 

Cadrele didactice vor cunoaste obiectivele 
acestui proiect

se va incerca obtinerea de credite pentru 
cadrele didactice, prin acord semnat cu 
MENCS 

Isi vor manifesta disponibilitatea pentru 
implementarea proiectului

3.
Promovarea proiectului si
implementarea acestuia

15 -20.03.2022

activitatea  „Campioni Sigheteni” va 
reprezenta demararea proiectului  si se 
va desfasura dupa  un program stabilit 
ulterior 

Antrenamente demonstrative

Elevii scolilor partenere vor interactiona 
cu personalitatile sportive nascute in mun.
Sighetu Marmatiei 

4.
 Activitati practice cu 
prescolarii si scolarii din 
localitate 

01.04-16.06.
2022

Demararea  proiectului” EDUCATIE PRIN 
SPORT”

Stabilirea unui program  pentru 
competitiile sportive pe categorii de varste

Stabilirea cadrelor didactice ce vor lucra 
efectiv cu acesti copii

 Sedinte de lucru, evaluare si  formarea 
unei baze de selectie 

Dezvoltarea spiritului de fairplay

Dezvoltarea capacitatii de adaptare in 
situatii de competitie 

Formarea obisnuintei lucrului in echipa

Participarea comunitatii locale, interesul 
general pentru activitatile colective 
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 Buget estimative al proiectului

Nr.crt. Natura cheltuieli Suma Explicatii

1 Material 
sportive 

Mingi 
baschet,volei si 
fotbal 

6.000 lei Mingi necesare desfasurarii activitatilor sportive din cadrul 
proiectului 
100 buc X60 lei / buc 

Maieuri 
departajare 

2.400 lei 20 seturi X 120 lei /set 

Jaloane /copete 900 lei 10 seturi X 90 lei / set 

Tricouri 
prezentare

7.500 lei 100 buc X 75 lei / buc

2 Material
de

promovare

Bannere
eveniment

1.000 lei 10 buc X 100 lei /buc

Mape proiect 450 lei 30 buc X 15 lei /buc
3 Cheltuieli

premiere
eveniment 

Diploma 2.400 lei 1200 buc X 2 lei / buc 

Cupe 1.000 lei 100 buc X 10 lei / buc 

Medalii 6.400 lei 3200 buc X 2 lei / buc 
4 Cheltuieli de transport 1.800 lei Cheltuielilede transport sunt de 7,5 l/100km si sunt necesare pentru

urmatoarele: implementarea proiectului ,decontarea cheltuielilor 
de transport a invitatilor si partenerilor din proiect. 4.000 km X7,5 
l / 100 kmm X 6 lei / l 

5 Cheltuieli de masa 2.640 lei Servicii de masa pentru invitati si parteneri necesara la actiunile din 
proiect 8 pers X 55 lei / pers X 6 zile 

6 Cheltuieli
pentru

activitatea
sportiva

Arbitraj 10.400le
i

Intrecerile sportive se deruleaza pe 13 saptamani ,simultan in 
fiecare zi de sambata de deruleaza 4 competitii sportive unde este 
necesar o medie de 2 arbitri / competitie  8 arbitri /zi X 100 lei / zi 
X13 zile 

Asistenta
medicala 5.200 lei

Intrecerile sportive se deruleaza pe 13 saptamani ,simultan in 
fiecare zi de sambata de deruleaza 4 competitii sportive unde este 
necesar o medie de 1 asistent medical / competitie  4 asistenti 
medicali  /zi X 100 lei / zi X13 zile

7 Alte
cheltuieli 

Protocol
sedinta /work-

shopuri
2.000 lei

Birotica 
8 Total 57.090

lei

 Calendar competitional de activitatii sportive a proiectului Educatiei prin Sport
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Nr
crt

Disciplina Unitatatea
scolara

Faza 1 Faza 2

Data Ora Locatia Data Ora Locatie Explicatii 

1 Atletism Scoala Gen. 
nr 5

02.04.2022 9:00 Unitate Scolara 28.05.2022 9:00 Stadionul mun.  
Solovan 

Clasele     0 -II

Scoala Gen. 
nr.10

09.04.2022 9:00 Unitate Scolara 

Scoala Gen. 
nr 2 

16.04.2022 9:00 Unitate Scolara 04.06.2022 9:00 Stadionul mun.  
Solovan 

Clasele III-IV

Scoal Gen  G.
Cosbuc 

30.04.2022 9:00 Unitate Scolara 

Scoala Gen 
nr 3

07.05.2022 9:00 Unitate Scolara 

Liceul 
Pedagogic 

14.05.2022 9:00 Unitate Scolara 11.06.2022 9:00 Stadionul mun.  
Solovan 

Clasele V-VIII

CNDV 21.05.2022 9:00 Unitate Scolara 

2 Scoala Gen. 
nr 5

21.05.2022 9:00 LTF / parcul 
Gradina Mori 

27.05.2022
28.05.2022

9:00 Sala Polivalenta 
Parcu Gradina 

Clasele I-V faze pe mun. 
Clasele V-VIII
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Scoala Gen. 
nr.10

14.05.2022 9:00 LTF / parcul 
Gradina Mori 

Scoala Gen. 
nr 2 

07.05.2022 9:00 LTF / parcul 
Gradina Mori 

03.06.2022
04.06.2022

9:00 Sala Polivalenta
Parcu Gradina 
Mori

Clasele I-V faze pe mun. 
Clasele V-VIII

Scoal Gen  G.
Cosbuc 

30.04.2022 9:00 LTF / parcul 
Gradina Mori 

Scoala Gen 
nr 3

16.04.2022 9:00 Unitate Scolara 10.06.2022
11.06.2022

9:00 Sala Polivalenta
Parcu Gradina 
Mori

Clasele I-V faze pe mun. 
Clasele V-VIII

Liceul 
Pedagogic 

09.04.2022 9:00 Unitate Scolara 

CNDV 02.04.2022 9:00  Unitate Scolara 

3

Volei 

Scoala Gen. 
nr 5

07.05.2022 9:00 LTF 27.05.2022
28.05.2022

9:00 Sala Polivalenta Clasele I-V faze pe mun. 
Clasele V-VIII

Scoala Gen. 
nr.10

14.05.2022 9:00 LTF

Scoala Gen. 
nr 2 

21.05.2022 9:00 LTF 03.06.2022
04.06.2022

9:00 Sala Polivalenta Clasele I-V faze pe mun. 
Clasele V-VIII

Scoal Gen  G.
Cosbuc 

02.04.2022 9:00 LTF

Scoala Gen 
nr 3

09.04.2022 9:00 Unitate Scolara 10.06.2022
11.06.2022

9:00 Sala Polivalenta Clasele I-V faze pe mun. 
Clasele V-VIII

Liceul 
Pedagogic 

16.04.2022 9:00 Unitate Scolara 

CNDV 30.04.2022 9:00  Unitate Scolara 

4

Fotbal 

Scoala Gen. 
nr 5

16.04.2021 9:00 Unitate Scolara 27.05.2022
28.05.2022
29.05.2022

9:00 Stadionul mun.  
Solovan 

Clasele I-II
Clasel IIII-IV
Clasele V-VIIIScoala Gen. 

nr.10
09.04.2021 9:00 Unitate Scolara 

Scoala Gen. 
nr 2 

02.04.2022 9:00 Unitate Scolara 

Scoal Gen  G.
Cosbuc 

30.04.2021 9:00 Unitate Scolara 03.06.2022
04.06.2022
05.06.2022

9:00 Stadionul mun . 
Solovan 

Clasele I-II
Clasel IIII-IV
Clasele V-VIIIScoala Gen 

nr 3
07.05.2022 9:00 Unitate Scolara 

Liceul 
Pedagogic 

14.05.2022 9:00 Unitate Scolara 10.06.2022
11.06.2022

9:00 Stadionul mun.  
Solovan 

Clasele III-IV
Clasel V-VIII

 Regulament general de organizare si desfasurare a intrecerilor sportive din cadrul 

proiectului “Educatie prin sport”

1. Dispozitii generale 

- Formarea personalitati umane prin educatiei fizica si sport este una dintre finalitatile invatamantului 

romanesc 

- La intrecerile sportive din proiectul “Educatie prin sport”  au dreptul sa participle toti copiii si elevi 

din unitatiile de invatamant din municipiu

- Coordonarea intrecerilor sportive este asigurata de catre comisia de competitii in colaborare cu ISJ 

Maramures 

- Competitile sportive din cadrul proiectului se desfasoara cu dizpozitiile prezentului Regulament cu 

datele Calendarului cu Prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive 
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nominalizate ,precum si cu prevederile

regulamentelor tehnice ale federatiilor nationale sportive

2. Aspecte Organizatorice 

-  Respectarea calendarului competitional de catre unitatile scolare inscrise in proiectLa nivelul fiecarei

unitati scolare se organizeaza si desfasoara competitii sportive pe ramurile sportive prevazute in

proiect cu sprijinul comisiei de competitie din cadrul proiectului “Educatie prin sport”

- Inscrierile elevilor in vederea participarii la competitiile sportive din cadrul unitatilor scolare (fazaI) se

face de catre cadrele didactice – invatatori ,profesori (diriginte) , iar pentru fazele finale (faza II)

inscrierile se fac de catre profesorul de educatie fizica si sport a unitatii scolare

- Intrecerile sportive din cadrul proiectului se organizeaza astfel :

 Faza pe unitatea de invatamant - pe clase ,interclase . In urma rezultatelor desfasurarii fazei pe 

unitatea scolara :

 Prin desfasurarea fazei pe unitatea de invatamant se desemneaza reprezentantii la etapa finala la 

disciplina Atletism 

 Profesorul de educatie fizica si sport a unitati scolare isi formeaza echipele reprezentative ale 

unitatilor scolare la urmatoarele discipline : volei (f), baschet (m) si fotbal (m)

 Faza finala pe localitate ,participa cel putin 3 echipe respectiv 5 elevi calificate/calificati in urma 

fazei pe unitatea scolara 

- Comisia de competitii din cadrul proiectului Educatie prin sport are urmatoarele obligatii :

 Asigura buna organizare in desfasurare competitiilor sportive atat in faza pe unitatea scolara cat si 

faza pe municipiu

 Asigura la toate fazele arbitri pentru fiecare disciplina sportiva si asigura baremul de arbitraj 

 Asigura asistenta medicala autorizata la toate fazele competitiei

 Organizeaza festivitate de premiere la toate fazele competitiei 

 Asigura publicitatea in mass media

 Controleaza ,aproba si raspunde de stabilirea corecta a clasamentelor sportive pe fiecare ramura 

de sport

 Pune la dispozitia unitatilor scolare infrastructura pentru defasurarea intrecerilor sportive pentru 

faza pe scoala 

3. Conditii de participare si calificare 

- Toate unitatile scolare de pe raza municipiului Sighetu Marmatiei au pozibilitatea sa se inscriei in 

proiectul „Educatie prin Sport „ si sa participe la competitiile sportive .

- Unitatiile scolare pot participa la una sau mai multe discipline sportive

- Pentru participarea la fazele finale a competitiilor sportive ,unitatile scolare au obligativitatea de a 

desfasura faza pe scoala a competitiilor sportive

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com


11

Club Sportiv Municipal Sighetu Marmației                                                                                                                                                 
Str. Bogdan Vodă, nr 14. Loc. Sighetu Marmației, jud. Maramureș
CIF: 32204815
CIS MM A1/00002.2013
E-mail : csmsighet@gmail.com

- Participarea la competitile sportive din

prezentul proiect , a copiilor si elevilor este conditionata de urmatoarele :

 Respectarea grupelor de varsta , in conformitate cu prevederile Calendarului 

stabilit in proiect

 Copiii si elevii pot participa in baza unei declaratie pe propria raspundere a 

tutorelui/parintelui

 Formularul de inscriere eliberat de organizatori (Anexa 1)

 La toate fazele de intreceri sportive copiii/elevi/echipele participa numai in numele

unitatii de invatamantcareia ii apartine si in numele clasei la competitile sportive 

ale unitati de invatamant

- Conditii specifice pe ramura de sport de participare si calificare 

 Atletism – pot participa la faza pe unitate scolara tot efectivul de elevii a claselor . Se califica la 

faza finala primi 5 elevi / pe disciplina / unitate scolara / grupa de varsta /sex  

 Volei – la faza pe unitate scolara echipa claselor care participa este formata din minim 8 fete in 

cazuri exceptionale se poate completa echipa cu maxim 3 baieti.La fazele finale echipele 

reprezentative a unitati scolare este formata din minim 8 fete si maxim 16.

 Baschet / Ftobal - la faza pe unitate scolara echipa claselor care participa este formata din minim 

8 baieti in cazuri exceptionale se poate completa echipa cu maxim 3 fete.La fazele finale echipele 

reprezentative a unitati scolare este formata din minim 8 baieti si maxim 16.

Cerere de inscriere in proiect

A unitatilor scolare din municipiul Sighetu Marmatiei 

Unitatea scolara _________________________________ din municipiul Sighetu 

Marmatiei ,reprezentata de Dl/D-na ____________________________ avand functia de 

___________________
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Str. Bogdan Vodă, nr 14. Loc. Sighetu Marmației, jud. Maramureș
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, doresc participarea unitatii scolare la

competitiile sportive din proiectul „Educatie prin sport „ cu respectarea Calendarului stabilit ,la 

urmatoarele discipline :

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

4. _________________________ 

Director,  unitate de invatamant          Profesor delegat 

Nume si prenume __________________ Nume si prenume ______________

Data ______________

Cerere de inscriere la competitile sportive

Din cadrul unitati scolare

________________________________ Sighetu Marmatiei

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com
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Clasa ____________________ din cadrul unitati

scolare _____________________________________

Sighetu Marmatiei , reprezentata de Dl/D-na _____________________________________, in calitate

de invatator/diriginte doresc participarea clasei _______ la competitiile sportive faza pe unitate 

scolara , din proiectul „Educatie prin sport „ cu respectarea Calendarului stabilit si a a conditilor 

prevazute in Regulament general de organizare si desfasurare a intrecerilor sportive  ,la 

urmatoarele discipline:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

Nume prenume 

______________________________

Data ______________

Tabel nominal cu elevii participanti la competitia sportiva - faza pe scola – disciplina atletism

pentru clasele I-IV

 Unitatea Scolara ___________________________

 Clasa ____________________________________

 Invatator _________________________

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com
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Club Sportiv Municipal Sighetu Marmației                                                                                                                                                 
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Nr. 
Crt.

Nume si prenume Proba

Viteza 40 m Rezistent 60 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Invatator  

Nume si prenume ____________________________

Tabel nominal cu elevii participanti la competitia sportiva - faza pe scola – disciplina atletism

pentru clasele V-VIII

 Unitatea Scolara ___________________________

 Clasa ____________________________________

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com
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 Diriginte _________________________

Nr.
crt .

Nume si prenume Proba

Viteza 60 m Rezistenta 600 m
(f)

800 m
(m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Diriginte 

Nume si prenume ____________________________

Tabel nominal cu elevii participanti la competitia sportiva - faza  pe scola – disciplina 

volei (f) / fotbal (m) / baschet (m) pentru clasele I-IV

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com
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 Unitatea Scolara

___________________________

 Clasa ____________________________________

 Invatator _________________________

Nr. Crt. Nume si prenume

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Invatator  

Nume si prenume ____________________________

“Educatie Prin Sport”
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Tabel nominal cu elevii participanti la competitia sportiva – faza pe scolara – disciplina

 volei (f) / fotbal (m) / baschet (m)  pentru clasele V-VIII

 Unitatea Scolara ___________________________

 Clasa ____________________________________

 Diriginte _________________________

Nr. crt . Nume si prenume

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Diriginte 

Nume si prenume ____________________________

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com
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Club Sportiv Municipal Sighetu Marmației                                                                                                                                                 
Str. Bogdan Vodă, nr 14. Loc. Sighetu Marmației, jud. Maramureș
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Tabel nominal cu elevii participanti la competitia sportiva - faza finala  – disciplina 

volei (f) / fotbal (m) / baschet (m) pentru clasele I-IV

 Unitatea Scolara ___________________________

 Profesor delegat ___________________________

Nr. Crt. Nume si prenume Clasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Director Profesor delegat ,

                          Nume si prenume __________________       Nume si prenume___________________

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com
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Tabel nominal cu elevii participanti la competitia sportiva - faza finala  – disciplina 

volei (f) / fotbal (m) / baschet (m) pentru clasele V-VIII

 Unitatea Scolara ___________________________

 Profesor delegat ___________________________

Nr. Crt. Nume si prenume Clasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

   Director    Profesor delegat 

  Nume si prenume __________________         Nume si prenume___________________

“Educatie Prin Sport”

mailto:csmsighet@gmail.com

