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A p r o x i m a t i v  3 2 5 
de mărțișoare realiza-
te în școlile județului Il-
fov, din Buftea, Cerni-
ca, Glina, Tânganu, Periș, 
1 Decembrie, Panteli-
mon, Tâncăbești, au um-
plut panourile Sălii de 

festivități a CCD Ilfov, din 
Brănești. Alături de sim-
patice felicitări, gata pre-
gătite să poarte urările de 
iubire pentru mame, fe-
mei dragi, sărbătoritele 
zilei de 8 Martie, obiecte-
le create cu atâta migală, 

atât de delicate ca formă, 
și-au demonstrat, încă o 
dată, puterea, forța de a 
transmite mesaje revigo-
rante de speranță, opti-
mism și bucuria de trăi 
o nouă primăvară pentru 
toți privitorii, vizitatori ai 
frumoasei expoziții inti-
tulate sugestiv ”Sărbători 
de Martie 2022”.

”Îi felicităm pe toți 
concurenții și, în mod de-
osebit, pe finaliști ca-
re au urcat pe podiumul 
premianților, în urma ju-
rizării realizate «la cald» 
de vizitatorii expoziției, ca-
re au desemnat, prin vot 
deschis, echipele creatoa-
re ale Mărțișoarelor de top:

l Locul I - Șc. Gim. Nr 
1 Pantelimon, coordonator 

prof. Doinița Cîntă-Bine,
l Locul al II-lea - Șc. 

Gim. Nr. 1 Glina, coordo-
nator prof. Adriana Dabu,

l Locul al III-lea - 
Șc. Gim. Nr 1 Pantelimon, 
coordonator prof. Daniela 
Marin,

l Mențiunea I - Șc. 
Gim. Nr 2 Cernica - Tân-

ganu, coordonator prof. 
Anișoara Grigore și

l Mențiunea a II-a - 
Șc. Gim. Nr. 1 Pantelimon, 
coordonator prof. Daniela 
Marin”, ne-a mai spus Ho-
riana Petrescu.

Pe lângă votul vizi-
tatorilor, elevii de clasa a 
X-a de la Liceul Teoretic 

«Traian Lalescu» Brănești 
au avut și ei posibilita-
tea de a vota, alături de 
ceilalți membrii a juriului: 
director CCD Ilfov, prof. 
dr. Florin Petrescu, insp. 
șc. de specialitate ISJ Il-
fov, prof. Doina Țecu, bi-
bliotecar CCD Ilfov, Horia-
na Petrescu.

Acum, se desfășoară 
fazele pe județ, au fost 
baschetul - gimnaziu și li-
ceu, cu echipe din Chitila, 
Chiajna, Buftea și Otopeni, 
șahul, care s-a desfășurat 
la Otopeni. Urmează fot-
balul, rugby, badminton 
sau oina, de exemplu, pe 
25 martie, la Chitila. De 
fapt, aici se vor organiza 
13 competiții, și pentru as-
ta trebuie să-i mulțumim 
domnului primar al orașului 
Chitila, Emilian Oprea, care 
ne-a permis să folosim Sa-
la Sporturilor Chitila, cum-
va rămasă printre puținele 
săli neocupate cu refugiați 

din Ucraina. De fapt, as-
ta este una dintre proble-
mele care ne blochează în 
organizarea multora din-
tre competițiile sportive - 
faptul că nu avem sufici-
ente săli în care să le or-
ganizăm”, ne-a declarat 
prof. Marian Gîrleanu, de 
la Școala ”Prof. Ion Vișoiu” 
din Chitila.

Discipline sportive 
și calendar 
competițional

Olimpiada Națională 
a Sportului Școlar 2021 – 
2022 se va desfășura pâ-

nă la sfârșitul lunii mai. 
Pentru învățământul pri-
mar (rural și urban) sunt 
organizate 7 competiții, 
pe grupe de vârstă - ser-
bări  sportiv-culturale, 
alergare viteză 50 m (fe-
te și băieți), alergare de 
rezistență 600 m (f/b), 
fotbal pe teren redus (b), 
fotbal pe ttren redus (f), 
rugby mixt și minihandbal 
mixt; pentru învățământul 
gimnazial (rural și ur-
ban) – 11 competiții – te-

tratlon (individual, f/b), 
cros (f/b), șah (individu-
al, f/b), tenis de masă (in-
dividual, f/b), oină (f/b), 
baschet (f/b), volei (f/b), 
badminton (f/b), fotbal 
pe teren redus (f/b), rug-
by mixt și handbal (f/b); 
iar pentru învățământul 
liceal și profesional (ur-
ban și rural), ONSȘ 2021 
- 2022 cuprinde 12 dis-
cipline sportive - penta-
tlon (individual, f/b), cros 
(f/b), tenis de masa (indi-

vidual, f/b), baschet (f/b), 
fotbal pe teren redus (b), 
fotbal pe teren redus (f), 
handbal (f/b), volei (f/b), 
rugby mixt, oină (f), oină 
(b) și șah (f/b).

După ce se finalizea-
ză competițiile la nive-
lul județulului Ilfov, au 
loc etapele de zonă, un-
de sunt calificate locuri-
le 1 de la fiecare discipli-
nă sportivă (8 zone la ni-
vel național, iar Ilfov or-
ganizează competițiile de 

handbal băieți, pentru 
unitățile de învățământ 
gimnazial, 6 echipe din zo-
na III - județele Prahova, 
Ilfov, Teleorman, Călărași, 
Ialomița și Giurgiu și pen-
tru învățământ liceal/pro-
fesional, competițiile de 
oină fete, de asemenea 
6 echipe din zona III). 
Pentru etapele zonale, 
datele de desfășurare a 
competițiilor s-au stabi-
lit de către inspectoratele 
școlare organizatoare.

Au început competițiile în cadrul Olimpiadei 
Naționale a Sportului Școlar 2021 - 2022

 Elevii ilfoveni speră să obțină rezultate cât mai bune și să treacă mai departe în fazele competiționale
”După 2 ani de pandemie au reînceput 
competițiile sportive școlare, respectiv 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar 
(ONSȘ 2021 - 2022) la mai multe discpline 
sportive. 

”Pe aripi de dor”, expoziție de Mărțișor
”În acest Martie 2022, atât de zbuciumat ca 
anotimp calendaristic, dar și ca timp istoric, 
social, am avut nevoie, mai mult ca oricând, de 
puțină lumină, pace, armonie și iată că din aceste 
«ingrediente», sub bagheta magică a profesorilor 
de Educație Tehnologică de la gimnaziu, elevii 
creativi din clasele V-VIII s-au întrecut în a recrea 
din alb și roșu, simbolicele mărțișoare, pentru a 
participa cu succes la Expoziția/Concurs «Sărbători 
de martie», organizată de Inspectoratul Școlar al 
Județului Ilfov și Casa Corpului Didactic Ilfov, în 
perioada 28.02.2022-11.03.2022”, ne-a declarat 
Horiana Petrescu, bibliotecar CCD Ilfov.

”Ne aflăm azi, aici, pentru a participa la etapa județeană 
de baschet fete din cadrul Olimpiadei Naționale a 
Sportului Școlar și sperăm să obținem rezultate bune. 
Sportivele noastre se pregătesc de 3 ani, competiția 
aceasta este foarte frumoasă, este mult așteptată 
și sperăm să trecem în etapele superioare. La ONSȘ 
2021 - 2022 participăm la 7 discipline sportive, atât 
cu fete, cât și cu băieți, și ne dorim să obține rezultate 
foarte bune. Disciplilnele unde participăm sunt fotbal, 
pentatlon, baschet, cros, rugby, oină și șah”, ne-a 
declarat prof Mihaela Oprea, de la Liceul Tehnologic 
”Dumitru Dumitrescu” din Buftea, înaintea începerii 
meciului de baschet.

Sportivii ilfoveni speră să obțină rezultate foarte bune și să 
meargă în următoarele etape ale Olimpiadei


