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CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020  

Luând în dezbatere:  

 - referatul de aprobare a proiectului  privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 

județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

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 Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 

activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 20000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) . 

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

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

hotărâri. 

 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 

Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

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

Județean Alba. 

                                                Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,             SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 28 

Alba Iulia,  6 februarie 2020 

http://www.cjalba.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 28 din 6 februarie 2020  

 

 ROMÂNIA                                                       INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA                                                                NR__________din_______________           ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA           JUDEȚUL ALBA       

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                                               Nr. ______din_______  

Nr. _________  din_____________ 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

  

 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului 

Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea 

obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în 

domeniul învățământului preuniversitar. 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților 

și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi şi fete), și a „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) . 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care 

reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a 

Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032  precum şi ale art. 173 

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

 

PĂRȚILE 

1. UAT - Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 

RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion 

DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,  

și  

2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada 

Gabriel Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin prof. Cornel SANDU, 

în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

  

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2020, împreună 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a 

competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 

 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în 

anexă; 

 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă;  

(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția fiecărei părți 

sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 

 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din 

Județul Alba; 

  promovarea spiritului competițional și de echipă; 

  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie 

pentru sportul de performanţă; 

  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului 

liber; 

  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la 

etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 



ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

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

Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2020. 

 

ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse în aceste proiecte este 

de 20.000 lei alocaţi după cum urmează: 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 10.000 lei; 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 10.000 lei; 

 Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba 

prin Consiliul Județean Alba.  

  

ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

 cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor 

aferente festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în 

echipamente sportive, pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

 cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru 

ramurile sportive volei şi baschet; 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este doamna Ştefania Petronela Negrescu - 

consilier superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Compartimentulul tineret, 

învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale. 

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  

 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a 

competițiilor sportive și a festivității de premiere; 

 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, 

referitoare la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul 

propriu a activităților din cadrul competiţiilor; 

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 

activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor 

Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport. 

 

ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 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. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor 

sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului 

şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului 

Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 

prin hotărâre. 

http://www.cjalba.ro/


ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul protocol de colaborare deservește 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 de colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o 

notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 

constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

  

ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege 

un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 

încheierea protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 

obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 

15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi 

nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate 

obligaţiile până la această dată. 

 

 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi…………, în 2 (două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

           Judeţul Alba, prin                                                    Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                 

            

                 Președinte,                                                                    Inspector Școlar General, 

            Ion DUMITREL                                                                   Prof. Cornel SANDU  

 

                  Vicepreşedinte, 

        Marius Nicolae HAŢEGAN 

 

Director executiv, 

       Marian Florin AITAI       

Director executiv, 

             Ioan BODEA                            

Director executiv, 

          Liliana NEGRUŢ      

         Vizat C.F.P.              

           

  Consilier juridic 

 

                 Întocmit,  

      Ștefania NEGRESCU 

 

 

 

 



Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

   în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi ), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete)  

 

Preambul 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, 

capitolul 5.1.„Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 

de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,  

Legea nr. 69/2000 care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de 

educație fizică și sport  

Strategia de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 

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

administrativ, „consiliul județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională”, în 

exercitarea acestor atribuții, hotărând „cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean”. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

Art. 2.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2020. 

 

CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului 

Art. 3.  Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi ), care are ca scop  

promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

 MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi  ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza 

completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi 

componenţi  pentru fiecare echipă. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici 

elevi  din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de 

şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 

campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise) 

după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 



Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 

etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 

Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet  aprobat de 

FIBA  şi FRB  (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 

Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă: 

-   2 puncte pentru echipa care câştigă;  

-    1 punct pentru echipa care pierde;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 

anului competiţional. 

 

 Fiecare echipă participantă organizează turneul o dată, pe parcursul anului școlar, atunci 

când sunt zilele școlii respective. La primul turneu se face tragerea la sorți conform tabelei 

Berger, apoi se joacă fiecare cu fiecare, fiind astfel un număr de 10 jocuri pe turneu. (4 jocuri 

pentru fiecare echipă). 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 

vor fi premiați cu diplome, cupe. 

 

Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  

promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

 MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba 

pe baza completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20 

elevi componenţi, atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici 

elevi din liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului de 

masă şi egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 

campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise), 

după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 

etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 



Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei  aprobat de 

FIVB  şi FRV în anul 2012 (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 

Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă: 

 3 puncte pentru echipa care câştigă  meciul cu 3 – 0 ;  

 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;  

 1 punct pentru echipa care câştigă un set;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 

anului competiţional. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 

vor fi premiați cu diplome, cupe. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020.  

Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a 

„Regulamentelor de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor de baschet și volei” puse la 

dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  3056/6 februarie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului  privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

 

 

 

 În condițiile globalizării, sportul reprezintă un mediu cu puternic potențial de afirmare a 

identității naționale. Fiecare țară a Uniunii Europene are propria tradiție și cultură, ce pot fi 

definite inclusiv prin caracteristici ale sportului. Acestea pot fi explicate prin influenţele istorice, 

culturale şi sociale ce s-au exercitat în timp asupra sportului din fiecare ţară.  

De asemenea, sportul ca industrie poate fi extrem de profitabilă dacă se desfășoară într-un cadrul 

organizat, cu investiții în organizarea competițiilor realizate pe termen lung și având o 

adresabilitate către un segment cât mai larg de populație, începând de la vârstele cele mai 

fragede. 

 Contextul legislativ internațional pe care România l-a adoptat ca parte a Uniunii 

Europene  a determinat fundamental legislația internă, cu implicații asupra tuturor dimensiunilor 

sportului. În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032,  la 

capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 

de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. Sportul 

pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de populație. 

Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici importante, care 

îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății contemporane. 

 În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte sprijinirea 

competiţiilor sportive la nivelul învăţământului preuniversitar, adaptat la condiţiile socio-

economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 

de acţiune.  

            Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectelor 

„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi)   și „Campionatul județean de volei” (liceu 

băieţi şi fete). 

 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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JUDEŢUL ALBA                                                             PREŞEDINTE  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  3057/6 februarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de  14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 28/6 februarie 2020, şi are ataşat  referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” 

(liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

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

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

 

 

 Promovarea conceptului de viață activă presupune o cooperarea strânsă între sectoarele 

sănătății, educației și sportului, concretizată în creșterea numărului de practicanți ai sportului la 

toate vârstele, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului, reducerea abandonului 

școlar, selecția unui număr mai mare de tineri care optează pentru sportul de performanță. În 

statistici recente, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază că:  activitatea fizică insuficientă 

reprezintă unul dintre cei zece factori majori de risc pentru sănătate (afecțiuni cardiace, diabet și 

cancer). De asemenea se arată că unul din patru adulți nu este activ din punct de vedere fizic şi că 

mai  mult de 80% dintre adolescenți practică insuficient exerciții fizice. Studiile Organizaţiei 

Mondiale a sănătăţii relevă faptul că în numai 56% din statele membre ale acestei organizaţii 

operează politici privind stimularea activității fizice, la diferite categorii de populație şi că statele 

membre au stabilit ca până în anul 2025, să reducă cu 10% numărul celor care practică 

insuficient exercițiile fizice, incluzând strategii distincte în acest scop. 

 În urma consultărilor avute, cu factorii interesaţi, Ministerul Tineretului şi Sportului a 

elaborat şi adoptat, în anul 2016, Strategia Naţională de Dezvoltare a sportului în România 

pentru perioada 2016 – 2032. În cadrul acestei strategii, la capitolul 5.1. Sportul pentru toți se 

urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului de practicanți ai activităților fizice la 

nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Prin Legea nr. 69/2000 actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea sistemului 

național de educație fizică și sport, legiferează faptul că aceste activități sunt de interes național, 

recunoscute și stimulate de către stat; practicarea educației fizice și sportului  fiind un drept al 

persoanei, care trebuie exercitat fără nici o discriminare, garantat de stat, exercitarea acestuia 

fiind liberă, voluntară, realizată independent sau în cadrul structurilor asociative; autoritățile 

publice centrale și locale, instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, organismele 

neguvernamentale, au obligația de a sprijini sportul pentru toți și sportul de performanță, 

asigurând condițiile organizatorice și materiale de practicare a acestora.   

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în art. 3, menționează printre principiile care guvernează  

învățământul preuniversitar și superior și învățarea pe tot parcursul vieții și pe cel al promovării 

educației pentru sănătate, inclusiv prin educație fizică și prin practicarea activităților sportive.  

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

 De asemenea prin stimularea sportului de masă baza de selecţie pentru sportul de 

performanţă creşte, astfel încât loturile naţionale de la diferitele discipline sportive au 

posibilitatea să selecteze cu adevărat cei mai talentaţi sportivi. La nivelul Consiliului Judeţean 

Alba s-a urmărit cu consecvenţă dezvoltarea sportului prin sprijinirea competiţiilor sportive la 

nivelul învăţământului preuniversitar și nu numai. 

 Ca urmare a experienţei în colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, acumulată 

pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării sportului de masă prin susţinerea 

organizării competiţiilor şcolare de nivel local şi judeţean. 



În urma consultărilor avute cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, pentru anul şcolar 2020-2021 

s-a stabilit, de comun acord, ca prin parteneriatul încheiat să fie sprijinite competiţiile derulate în 

cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. 

             Având în vedere prevederile 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 coroborate cu prevederile 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se 

propune încheierea unui Protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete)  şi alocarea din bugetul local pe anul 2020 

a sumei de 20.000,00 lei pentru finanţarea acestor activități, conform Anexei. 

  Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia 

judeţului cu un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o 

reprezintă, prin interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare 

a unei astfel de asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. Art. 

182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136 alin. 3 lit. a, 

precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean 

însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare 

se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în vederea analizării 

şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba va fi 

încheiat un Protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete)   
 

      Director executiv,                                                               Director executiv, 

                    Ioan BODEA                                                               Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ștefania NEGRESCU - consilier superior 

 

 

 


