
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Acordului de cooperare între judetul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba,  şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba  
pentru implementarea proiectului – „Scoala de nota 10”  

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.06.2013; 
 Luând în dezbatere: 

•    Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare 
între judetul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba,  şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
pentru implementarea proiectului – „Scoala de nota 10” ; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică, nr. 9256/18.06.2013 
cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între judetul Alba, prin Consiliul 
Judeţean Alba,  şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba pentru implementarea proiectului 
– „Scoala de nota 10” . 

Având în vedere: 
•   prevederile art. 91 - (1), lit. e), (5), lit. a), (6), lit. a) şi art. 102 – (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.     

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educaţie, cultură, tineret, 

ONG-uri şi sport. 
În temeiul art. 97 - (1) şi art. 115 - (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare între judetul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba,  
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba pentru implementarea proiectului – „Scoala de nota 10”, 
potrivit Anexei nr.1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de desfăsurare a proiectului ”Scoala de nota 10”, potrivit 
Anexei nr.2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se alocă suma de 200.000 lei, pentru acordarea de premii câstigătorilor desemnati 
– unităti scolare, cadre didactice si elevi. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Relaţii Publice 
şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba; 
- Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

Preşedinte,  

Ion DUMITREL 

                                                                               Contrasemneaza, 
SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                              Mariana HURBEAN 

 
Alba Iulia, 27.06.2013 
Nr. 125 
 



           Anexa nr.1 
la hotărârea nr. 125/27.06.2013 

 
 
 

ACORD DE COOPERARE 
între Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba  

pentru implementarea proiectului – „Scoala de nota 10”  
 

Articolul 1.  Părţile 
 

JUDEŢUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia,  Piaţa Ion 
I.C. Brătianu nr.1, telefon: 0258.813380, fax: 0258.813325, e-mail:cjalba@cjalba.ro, C.U.I. 4562583, cont 
bancar  RO47TREZ00224670220XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal 
prin dl. Ion Dumitrel, preşedinte, în calitate de lider al asocierii. 

şi  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen 

nr.7, jud. Alba, telefon: 0258.811662, fax: 0258.817663, C.U.I. 4562648, cont bancar 
nr:RO16TREZ00223650120XXXXX, reprezentat de prof. Dorin Gheorghe SANDEA, inspector şcolar 
general, în calitate de parte asociată, pe de altă parte. 
 
Articolul 2. Obiectivul general 
  Organizarea unei competitii între toate unitătile de învătământ prescolar, preuniversitar din 
judetul Alba. 
   
Articolul 3. Scopul acordului 
  Promovarea unei imagini pozitive a scolilor judetului Alba, in conditiile reasezarii sistemului 
educational romanesc, precum si vizibilitatea actiunilor si realizarilor pe care corpul profesoral, impreuna 
cu prescolarii, elevii si parintii le realizeaza pe parcursul unui an scolar, devenind necesitate in conditiile 
in care valorile locale tind sa aib intaietate si sunt potentate de cele regionale, nationale, europene.   

 
Articolul 4. Durata acordului  
  Durata acordului este până la data de 31.12.2013. 
 
Articolul 5.    Resurse financiare 
  Consiliul Judeţean Alba va finanţa proiectul cu suma de 200.000 lei, pentru acordarea de premii 
câstigătorilor desemnati – unităti scolare, cadre didactice si elevi.  
 
Articolul 6. Responsabili 
  Responsabili cu implementarea, monitorizarea, evaluarea acţiunilor proiectului sunt: 

- din partea Consiliului judeţean Alba – doamna Sorina Oprean, consilier; 
- din partea Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba – doamna profesor Iuliana Sarlea, inspector şcolar 

de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale. 
 

Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile părţilor  
              I. Consiliul judeţean Alba 

- să asigure finantarea competitiei; 
- să asigure promovarea competitiei. 

 
II. Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

- să asigure promovarea competitiei. 
 



Articolul 8. Clauza de confidenţialitate   
Părţile înţeleg să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia desfăşurării 

activităţilor, nedivulgând nici una din aceste informaţii către terţi. 
Modalităţile de realizare a activităţilor  proiectului vor face obiectul analizelor comune ale părţilor. 

 
Articolul 9. Modificarea acordului 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale convenite cu acordul părţilor. 
Dacă una din clauzele prezentului acord este sau devine neexecutorie, va fi înlăturată din prezentul acord, 
fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea  sau executarea 
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul acord, care vor continua să rămână în vigoare. 
 
Articolul 8. Încetarea acordului 

Încetarea acordului se face prin acordul părţilor. Oricare dintre părţi poate solicita încetarea 
acordului printr-o notificare scrisă cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea. 
 

Încheiat azi 27.06.2013 în 2 (două) exemplare originale, toate părţile atestând că se află în posesia 
unui exemplar. 
 
            Consiliul Judeţean Alba                                         Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
                     Preşedinte,                                                           Inspector Şcolar General, 
               Ion DUMITREL                                                       Dorin Gheorghe SANDEA 
 
 
 
 

    Director executiv, 
    Marian-Florin AITAI 
 
 
 
 

Director executiv DRPI, 
         Ioan BODEA 
 
 
 
 
             Vizat CFP, 
 
 
 
 
      Consilier juridic, 
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Anexa nr. 2 
la hotărârea nr. 125/27.06.2013 

 
REGULAMENT 

„Şcoala de nota 10” 
Competiţie între unităţile şcolare din judeţul Alba 

                                     
I. Argument 

Promovarea unei imagini pozitive a şcolilor judeţului Alba constituie o prioritate în 
condiţiile reaşezării sistemului educaţional românesc. Vizibilitatea  acţiunilor şi realizărilor pe 
care corpul profesoral, împreună cu preşcolarii, elevii şi părinţii le realizează pe parcursul 
unui an şcolar, devine necesitate în condiţiile în care valorile locale tind să aibă întâietate şi 
sunt potenţate de cele regionale, naţionale, europene. 

Modul de petrecere a timpului liber de către elevi contribuie semnificativ la formarea 
tinerilor. În acest sens promovarea în rândul tinerilor a unui stil de viaţă sănătos, practicarea 
sportului, a activităţilor în aer liber, adoptarea unei atitudini active şi încurajarea  practicării 
diverselor activităţi culturale reprezintă o prioritate pentru  Consiliului Judeţean Alba. 

De aceea, Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Alba,  lansează pentru anul şcolar 2012-2013, Ediţia a II-a a competiţiei „Şcoala de nota 10”, 
o competiţie a tuturor unităţilor de învăţământ preşcolar, preuniversitar din judeţul Alba. 
 
II. Organizatorii concursului 

• Consiliul Judeţean Alba 
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

 
III. Obiective 

• Promovarea imaginii obiective a grădiniţelor şi şcolilor, a eforturilor de 
modernizare a vieţii şcolare româneşti în  context european. 

• Corelarea activităţilor educative de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu 
cele  judeţene, naţionale şi europene. 

• Valorizarea  rezultatelor  preşcolarilor, elevilor, cadrelor didactice. 
• Facilitarea schimbului şi transferului de bune practici între unităţile de 

învăţământ preuniversitar din judeţ. 
• Promovarea activităţilor în aer liber şi a unei vieţi sănătoase; 
• Facilitarea contactului direct între tinerii; 
• Stimularea şi promovarea lucrului în echipe şi a sentimentelor de egalitate între 

tineri; 
• Încurajarea tinerilor să se implice în diverse proiecte cât şi în activităţi de 

voluntariat; 
 

IV. Valorile promovate prin această competiţie: egalitate de şanse, calitate în educaţie, 
diversitate culturală, civism, voluntariat. 
 

V. Locul şi durata desfăşurării concursului. 
• Locul  – judeţul Alba 
• Durata – septembrie 2012 – decembrie 2013 

 
VI. Condiţii de participare 

În competiţie vor fi  înscrise toate unităţile de învăţământ din judeţul Alba care se 
încadrează în următoarele categorii: 
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• Preşcolar; 
• Primar, gimnaziu; 
• Liceu. 

 
VII. Domenii de interes / Criteriile de evaluare: 
CRITERII GENERALE 

− Rezultate obţinute la examenele naţionale ( % de promovabilitate, % note peste 7,00, 
% elevi cuprinşi în forme superioare de educaţie). 

− % de cuprindere în grupa pregătitoare a preşcolarilor; 
− Rezultate obţinute la olimpiadele şcolare, faza naţională pe discipline de învăţământ, 

filiere şi specializări (concursuri pe meserii, concursuri vocaţionale), alte concursuri 
naţionale, asimilate olimpiadelor şcolare, destinate preşcolarilor şi şcolarilor; 

− Rezultate obţinute la concursurile educative incluse în CNAE aprobat de MECTS; 
− Implicarea în proiecte descentralizate (prin comunităţi internaţionale înfrăţite), 

europene prin  LLP, cofinanţate din FSE, altele de nivel european/internaţional; 
− Rezultate obţinute la concursurile iniţiate şi organizate de Consiliul Judeţean în 

parteneriat cu ISJ Alba; 
− Distincţii şi diplome de nivel local, judeţean, naţional, european obţinute de cadrele 

didactice, de şcoli pentru performanţe în educaţie; 
 

Fişele de evaluare vor fi structurate astfel încât să acopere următoarele criterii 
particulare de evaluare: 

• Unităţi de învăţământ: 
• Management 
• Dotarea şcolii 
• Documente şcolare 
• Managementul personalului 
• Dezvoltarea  profesională a personalului 
• Eficacitate educaţională 
• Performanţele şcolare 
• Distincţii şi diplome obţinute de cadrele didactice, de şcoli pentru performanţă 

în educaţie 
• Implicarea şcolii în proiecte descentralizate (prin comunităţi înfrăţite), 

europene prin LLp, cofinanţate FSE, alte  de nivel european/internaţional. 
• Implicarea şcolii în proiectele/concursurile iniţiate şi organizate de Consiliul 

Judeţean în parteneriat cu ISJ Alba 
• Implicarea şcolii în proiecte extracurriculare organizate la nivel local, judeţean, 

naţional şi international 
• Realizarea revistei scolii 
• Activitatea financiară a şcolii 

 
• Cadru didactic: 

• Rezultate obţinute cu elevii la activităţi curriculare 
• Rezultate obţinute cu elevii la activităţi extracurriculare 
• Formarea profesională 
• Implicarea/participarea cadrului didactic la activităţile specifice comunităţii 

locale 
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• Îndrumarea şi supravegherea elevilor în desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare 

• Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate în combaterea şi prevenirea 
violenţei 

 
• Elevi 

• Rezultate şcolare 
• Rezultate la activităţi extracurriculare şi extraşcolare 
• Conduită şi disciplină 
• Participare la activităţi de voluntariat 

 
VIII. Organizarea competiţiei  

Competiţia este structurată pe trei niveluri: preşcolar, I-VIII, IX-XII 
Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba va 

asigura derularea etapelor competiţiei, având împreună, în principal, următoarele atribuţii:  
• Promovează competiţia la nivel judeţean 
• Înregistrează şi monitorizează competitorii 
• Realizează un portofoliu judeţean al competiţiei 

 
Pentru fiecare categorie de participant la competiţie se va întocmi fişa de evaluare, 

astfel: 
• Unitate de învăţământ: 

o Anexa 1 – Fişa de evaluare a unităţii de învăţământ – preşcolar  
o Anexa 2 – Fişa de evaluare a unităţii de învăţământ – primar/ gimnaziu/ 

liceu 
• Cadru didactic: 

o Anexa 3 – Fişa de evaluare a cadrului didactic – preşcolar  
o Anexa 4 – Fişa de evaluare a cadrului didactic – primar/gimnaziu/ liceu 

• Elev: 
o Anexa 5– Fişa de evaluare a elevului – primar/ gimnaziu/ liceu 

 
Fiecare unitate de învăţământ va comunica, atât în format electronic, cât şi pe suport 

de hârtie, până la data limită de transmitere a datelor, următoarele:  
• Preşcolar: 

 Fişa de evaluare a unităţii de învăţământ; 
 Fişele de evaluare a cadrelor didactice 

• Primar: 
 Fişele de evaluare a cadrelor didactice 
 Fişa de evaluare a elevului - primele 3 în ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut. 
• Gimnaziu: 

 Fişa de evaluare a unităţii de învăţământ; 
 Fişele de evaluare ale cadrelor didactice 
 Fişele de evaluare ale elevilor - primele 3 în ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut. 
 

• Liceu: 
 Fişa de evaluare a unităţii de învăţământ; 
 Fişele de evaluare ale cadrelor didactice 
 Fişa de evaluare ale elevilor - primele 3 în ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut. 
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Cuantumul premiilor  va fi de 200.000 lei, care vor fi acordate pentru următoarele 

categorii: 
• unitatea de învăţământ: 

o preşcolar 
 urban: Loc I – 10.000 lei, Loc II – 7.000 lei, Loc III – 5.000 lei 
 rural:   Loc I – 10.000 lei, Loc II – 7.000 lei, Loc III – 5.000 lei 

o gimnaziu 
 urban: Loc I – 12.000 lei, Loc II – 9.000 lei, Loc III – 7.000 lei 
 rural:   Loc I – 12.000 lei, Loc II – 9.000 lei, Loc III – 7.000 lei 

o liceu 
 urban: Loc I – 20.000 lei, Loc II – 15.000 lei, Loc III – 10.000 lei 

 
• cadru didactic: 

o preşcolar 
 urban: Loc I – 1.500 lei, Loc II – 1.200 lei, Loc III – 1.000 lei 
 rural:   Loc I – 1.500 lei, Loc II – 1.200 lei, Loc III – 1.000 lei 

o primar 
 urban: Loc I – 2.000 lei, Loc II – 1.400 lei, Loc III – 1.000 lei 
 rural:   Loc I – 2.000 lei, Loc II – 1.400 lei, Loc III – 1.000 lei 

o gimnaziu 
 urban: Loc I – 2.500 lei, Loc II – 1.500 lei, Loc III – 1.000 lei 
 rural:   Loc I – 2.500 lei, Loc II – 1.500 lei, Loc III – 1.000 lei 

o liceu 
 urban: Loc I – 3.000 lei, Loc II – 2.000 lei, Loc III – 1.400 lei 

 
• elev: 

o primar 
 urban: Loc I – 1.500 lei, Loc II – 1.200 lei, Loc III – 1.000 lei 
 rural:   Loc I – 1.500 lei, Loc II – 1.200 lei, Loc III – 1.000 lei 

o gimnaziu 
 urban: Loc I – 2.000 lei, Loc II – 1.500 lei, Loc III – 1.000 lei 
 rural:   Loc I – 2.000 lei, Loc II – 1.500 lei, Loc III – 1.000 lei 

o liceu 
 urban: Loc I – 2.500 lei, Loc II – 2.000 lei, Loc III – 1.500 lei 

 
În competiţie nu vor participa inspectorii şcolari, indiferent de numărul de ore de 

predare. 
Nu vor fi punctate concursurile la care se solicita taxa de participare, la niciuna 

dintre categorii. 
Comisia de evaluare va verifica prin sondaj fişele de evaluare pentru fiecare categorie 

de participant la competiţie. 
Important !!!  În situaţia în care, în urma evaluării finale, există două unităţi de 

învăţământ, cadre didactice sau elevi clasaţi pe acelaşi loc (I, II sau III), suma alocată acelui 
Loc se împarte în mod egal.  

 
NOTĂ: 

• Pentru stabilirea punctajului general acordat unităţii şcolare, se va aduna la punctajul 
de pe fişă media aritmetică a punctajelor obţinute de toate cadrele didactice din 
respectiva unitate. 

• Pentru evaluarea elevilor se vor avea în vedere rezultatele ob�inute în anul �colar 
2012-2013; 
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• Pentru evaluarea cadrelor didactice �i a unită�ilor de învă�ământ se vor avea în 
vedere rezultatele ob�inute în anul �colar 2012-2013. 

 
 
 
IX. Responsabilităţi 

 
Consiliul Judeţean Alba 

• Desemnarea unui reprezentant în comisia de organizare a concursului; 
• Asigurarea finanţării concursului; 
• Promovarea concursului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
• Desemnarea a patru reprezentanţi în comisia de organizare a concursului; 
• Promovarea concursului 

Comisia de organizare a concursului are următoarele responsabilităţi: 
• Stabilirea graficului şi etapelor de organizare a competiţiei; 
• Întocmirea fişelor de evaluare; 
• Verificarea datelor comunicate de catre unităţile de învăţământ înscrise în 

competiţie; 
• Stabilirea clasamentului competiţiei; 

 
X. Finalităţi: 

• Realizarea unei hărţi a calităţii în educaţie în judeţul Alba 
• Realizarea unui portofoliu al  fiecărei şcoli participante  
• Realizarea transferului de bune practici pentru promovarea calităţii în educaţie între 

diferiţi parteneri educaţionali 
  

 
 
 


