
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”  

al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul  

Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 

2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” 

al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii 

pompierilor”;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

- raportul de specialitate nr. 3164/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1043829/18 decembrie 2019 a Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28267/18 

decembrie 2019; 

 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. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”,  
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  

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

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 

Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28 

Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/


                                                         Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 28/14 februarie 2020    
 

 

 

 

    

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activități extracurriculare în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată de 

importanța cunoașterii factorilor de  

risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din 

care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul 

iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.  

Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter 

educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează 

consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi 

inspectoratele pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative. 

 

 UAT - 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 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, cu sediul în Alba 

Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin colonel 

Adrian Marius GUIA – împuternicit şef al Inspectoratului, 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 2020 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul Proiectului 

„Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor 

generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea atitudinilor și 

comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități prevăzute în 

Regulamentul de desfășurare al acestui Proiect  - anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de 

echipă, curajul, disciplina și spiritul de fair-play. 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu 

caracter exclusiv umanitar. 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de prevenire 

și de intervenție în situații de urgență sau dezastre. 

(5) 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 asigurarea pregătirii unitare la nivel județean a elevilor din 

învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 

situațiilor de urgență. 

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 2020. 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

        Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Unirea” al Județului Alba 

Nr. _______din_________ 



Art. 4. - SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 15.000 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestui proiect provin din contribuția Județului Alba.  

Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  

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

echipamentelor sportive necesare pentru premierea participanților, precum și a celor legate de 

achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

 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) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al 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 obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

va trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate 

conduce la apariţia unui asemenea conflict de interese.  

Art. 7. - AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

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

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

(2) 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 

(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință.  

(2) 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. 

  Prezentul document se întocmește în 2 (două) exemplare originale. 

     Judeţul Alba, prin                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

Consiliul Județean Alba                                                      „Unirea” al Județului Alba                  

  

    Președinte                      Împuternicit şef al Inspectoratului 

            Ion DUMITREL                                                   Colonel Marius Adrian  GUIA       

Vicepreşedinte, 

Marius Nicolae HAŢEGAN        

            Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

               Director executiv,  

                   Ioan BODEA     

                Vizat C.F.P.            

              Consilier juridic     

Intocmit, Sorina Oprean  

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Protocolul de colaborare    

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba 

şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea 

unor activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. 

Urmările acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, 

definitiv sau temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă şi 

energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 

rândul elevilor 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 

apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor 

şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea 

permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi 

coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă a 

populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi 

educaţie de toate gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru situaţii 

de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale 

cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea 

regulamentelor concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. 

Art. 3. Potrivit art.173 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern 

atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, în 

condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 

parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public judeţean 

 

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 aprilie-iunie 2020. 

 

 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

Art. 6. Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării 

împotriva incendiilor „Prietenii pompierilor” - etapa județeană : 

 



Fiecare echipaj este format din 9 concurenți, 1 rezervă și conducătorul echipajului (cadrul 

didactic coordonator), şi poate fi constituit exclusiv din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu 

vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, împliniți în anul calendaristic în care se desfășoară 

concursul. 

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu 

obstacole.  

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, 

materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru 

Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al județului Alba. 

 

Art. 7. Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa 

județeană:                   

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 5 persoane (4 elevi și conducătorul 

echipajului-cadrul didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având vârsta 

cuprinsă între 10 și 15 ani pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele IX-XI, 

împliniți în anul calendaristic desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un 

raion cu obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe distanţa 

de 50 m”. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, 

materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionaledin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul 

Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 8. Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total alocat 

acestui proiect. 

Art. 9. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 

Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020. 

 

 

 


