
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere:, 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a 

Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 3325/24 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 lit. e și art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație sanitară”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Filialei de Cruce 

Roșie a Județului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

Nr. 96 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

http://www.cjalba.ro/


 Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017   

        ROMÂNIA                                                                                     ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                               Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

  

 În vederea îndeplinirii misiunii sale, proiectele desfășurate de Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România vizează cele 4 domenii cheie definite ca prioritare de Strategia 2010 a 

Federației Internaționale, și anume: pregătirea împotriva dezastrelor, răspunsul în caz de 

dezastru, sănătate și bunăstare socială, difuzarea valorilor umanitare și a Principiilor 

Fundamentale ale Mișcării: umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat și 

independență .  

Cu o tradiție de 55 de ani concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” 

din cadrul Proiectului „Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România, prin filialele județene, are ca obiectiv principal însuşirea, de către elevi, a cunoştinţelor 

de bază privind prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a 

primului ajutor de bază - „efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au 

suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără 

utilizarea unor echipamente specifice acestui scop” (Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii). 

 Proiectul vizează, conform art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995, a Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  încheierea de convenţii de 

colaborare şi alcătuirea de programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care 

desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale 

umanitare, colaborare prevăzută și de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – 

preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte, și 

Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, cu sediul Alba Iulia, str. București, nr. 16, Jud. 

Alba, CIF 4765812, reprezentată legal prin Adrian Ionel DUȘA – director, în calitate de 

partener 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Organizarea în anul 2017, în unitățile școlare din județul Alba, a activităților din 

cadrul proiectului de Educație sanitară pentru însușirea cunoştinţelor de bază privind prevenirea 

accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază 

adresate elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare a acestui 

proiect, Anexă la prezentul protocol. 

(2) Dezvoltarea nivelului de pregătire a elevilor în vederea metodelor de acordare corectă 

a primului ajutor de bază. 

(3) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de păstrare și îmbunătățire a 

sănătății fizice. 

(4) Dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință 

(5) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 

familie pentru prevenirea accidentelor și promovarea unei vieți sănătoase, prin implicarea tuturor 

factorilor educaţionali. 

(6) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

 



Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol are ca scop promovarea instruirii în domeniile: prim ajutor și educație 

pentru sănătate în rândul elevilor din judeţul Alba. 

Art. 3. -  DURATA PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba, și expiră la data de 30 iulie 2017. 

Art. 4. – SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 7500 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 

necesare pentru premierea participanților; 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 

din cadrul proiectului; 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului; 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

Art. 6. – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

Art. 7. – AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 

Art. 8. – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai 

și cu bună credință. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării 

acestui Protocol. 

Art. 9. – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română.  
             Judeţul Alba, prin                                                Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

       Consiliul Județean Alba 

               Președinte,                                                   Director, 

            Ion DUMITREL                                                                                 Adrian Ionel DUȘA 

                                               

             Director executiv, 

               Marian AITAI 

      

             Director executiv,       

                 Ioan BODEA                       
  

               Vizat C.F.P.P.  

      

             Consilier juridic                

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație sanitară” 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

Art. 1.  
Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul Proiectului 

„Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele 

județene, este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din 

România. Este un concurs cu tradiție, care se desfășoară în școlile din România din anul 1962.  

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova 

instruirea in domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează: însuşirea 

cunoştinţelor de bază despre prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea 

corectă a primului ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi 

în suferinţă, păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice și morale , promovarea ocrotirii mediului 

înconjurător. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor și a însușirii deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în 

activităţi educativ-preventive.  

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 2.   
Potrivit art. 11 lit. e raportat la prevederile art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  una 

din atribuțiile principale ale acesteia este să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la 

activităţile specific, precum și încheierea de convenţii de colaborare şi alcătuirea de programe de 

acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi 

comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 

locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.  

Art. 3.  

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții 

privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

Art. 4.  

Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

Art. 5.   
Județul Alba, în perioada martie-iulie 2017. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 6. 

 Proiectul „Educație sanitară” constă în desfășurarea concursului „Sanitarii pricepuți”, 

concurs la care poate participa, benevol, orice elev din învăţământul gimnazial şi liceal 



Art. 7.  
Activitățile din cadrul proiectului „Educație sanitară” se vor desfășura în conformitate cu 

prevederile Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru sănătate și 

prim ajutor „Sanitarii pricepuți” nr. 299/2013, elaborat de Societatea Națională de Cruce Roșie,  

împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență din România. 

Art. 8. Concursul se desfășoară anual, pe etape:  

 Etapa pe şcoală: fiecare unitate şcolară unde elevii s-au pregătit în cadrul cercului 

„Sanitarii pricepuţi” şi care este interesată să participe la competiţie, organizează selecţia 

membrilor echipajului: 6 elevi ( 5 membri în echipaj + 1 rezervă) care va reprezenta şcoala la 

etapele superioare.  

 Etapa pe localitate: În funcţie de numărul şcolilor participante, minimum 6, se pot 

organiza, premergător etapei pe zonă, în zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi 

organizate de către subfiliala locală a Crucii Roşii Române, în colaborare cu conducerea şcolilor 

participante şi autorităţile locale, organele sanitare locale şi Inspectoratele Judeţene pentru 

Situaţii de Urgenţă.  

 Etapa pe judeţ: se organizează în perioada 20 - 31 mai, de către filiala judeţeană a Crucii 

Roşii Române, în colaborare cu Autorităţile Publice partenere. Participă echipajele clasate pe 

locul I la etapa pe localitate.  

 Etapa naţională: se adresează ciclului gimnazial şi liceal şi se organizează anual, alternativ 

pentru fiecare ciclu de învăţământ: gimnazial/liceal, în vacanţa de vară, de către Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Ministerul Sănătăţii şi Inspectoralul General pentru Situaţii de Urgenţă. Participă echipajele 

câştigătoare ale locului I la etapa judeţeană din ciclul pentru care are loc etapa naţională.  

Art. 9. La toate etapele concursului, participanții vor susține 2 probe, teoretică și practică. 

Proba teoretică: la toate etapele concursului, se organizează o testare stabilită de juriul 

concursului, pe baza tematicii orientative din Regulament. 

Proba practică: trebuie executată de membri întregului echipaj şi va cuprinde inclusiv 

predarea accidentatului serviciilor specializate.  

 

Punctajul final va fi constituit din însumarea punctajului obţinut la proba teoretică şi 

punctajul acordat de fiecare membru al juriului, inclusiv preşedintele juriului, la proba 

practică. Clasamentul se va întocmi în ordinea descrescătoare a mediilor. În cazul în care există 

medii egale, departajarea se va face pe baza punctajului obţinut la proba practică. 

Echipajele care întrunesc acelaşi punctaj şi la proba teoretică şi la cea practică, se 

clasifică pe acelaşi loc. 

Pentru echipajele clasate pe primele 6 locuri la medii egale, departajarea se va face printr-

o probă de baraj, exclusiv practică, care să reprezinte, totodată, şi o demonstraţie pentru ceilalţi 

participanţi. Această probă va cuprinde o intervenţie de prim ajutor în cazul unui accident 

colectiv (3 - 4 victime). Anunţarea rezultatelor finale se va face în timpul festivităţii de premiere. 

 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Crucea Roșie Română Filiala Alba și 

Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

Echipajele participante vor primi premii constând în tricouri personalizate, șepci 

personalizate și produse igienico-sanitare. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate 

cu medalii, diplome și cupe.  

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 10.  

Premiile aferente proiectului se vor achiziționa în limita bugetului total alocat acestui 

proiect. 

Art. 11.  
Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 


