
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în  

domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020 

 

 

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

  Luând în dezbatere:  

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

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

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 

2020; 

 - solicitarea  Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 1875 din 23 ianuarie 2020;  

Ținând cont de Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale 

VET în perioada 2018-2023 aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 

noiembrie 2018; 

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, cu completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic 

la Lyon, Franţa, în perioada 4-8 mai 2020,  conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se alocă suma de 20.000 lei din bugetul local al Județului Alba pe anul 2020, 

pentru desfășurarea activităților privind reprezentarea Judeţului Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa . 

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 

Şcolar Judeţean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 

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

Județean Alba.        

                                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           p. SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                                    Director executiv, 

                                                                                                                    Liliana NEGRUȚ 

 

Înregistrat cu nr. 47 

Alba Iulia, 3 martie 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. 47/3martie 2020    

 

ROMÂNIA              ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA             JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba                  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

Nr. ______din________           Nr. ______din_______ 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

 

 PREAMBUL 

 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, cu 

modificările și completările ulterioare, în domeniul învățământului preuniversitar. 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină promovarea 

învăţământului profesional şi tehnic, precum şi promovarea Judeţului Alba la nivel european, 

prin participarea a 17 cadre didactice de la unităţile şcolare din judeţul Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic în Lyon, Franţa. 

Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 

2018-2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018; 

 În temeiul Ordinului 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, precum şi în temeiul atribuțiilor 

prevăzute de art. 173 alin. 1 lit. e şi art. 173 alin. 7 alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

PĂRȚILE 

1. 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. Stelian Cornel 

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

convin următoarele: 

 ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

(1) Obiectul Protocolului de cooperare îl constituie susţinerea promovării învăţământului 

profesional şi tehnic, precum şi promovarea Judeţului Alba la nivel european, prin participarea a 

17 cadre didactice de la unităţile şcolare din judeţul Alba, din localităţile Săsciori, Ciumbrud, 

Cîmpeni, Blaj, Alba Iulia, Aiud şi Jidvei, la activităţi comune cu cadre didactice din Lyon, 

Franţa. Activităţile comune vor conduce la dezvoltarea mobilităţii, îmbunătățirea competențelor 

profesorilor implicați în proiectul de parteneriat, în vederea consilierii și orientării în carieră a 

elevilor și a promovării învăţământului profesional şi tehnic, dezvoltarea de noi metode didactice 

de predare prin participarea acestora la activități de formare, de tip ,,job shadowing,,, de tip 

workshop și schimb de bune practici. Activităţile se vor desfăşura în perioada 4–8 mai 2020, la 

Lyon, Franţa. 

(2) Prezentul protocol de cooperare stabileşte cadrul de promovare a unor interese 

comune între parteneri în vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol. Activităţile și 

contribuția fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de cooperare. 

 ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

Prezentul protocol de cooperare are ca scopuri: 

  îmbunătățirea competențelor profesorilor implicați în vederea consilierii și orientării în 

carieră a elevilor și a promovării învăţământului profesional şi tehnic, competențe se vor 

concretiza în diseminarea la nivelul unităților de învățământ și în rândul comunității locale a 

cunoștințelor dobândite, elaborarea de strategii de consiliere și orientare în carieră, demarate 

ulterior, pilotate în fiecare școală; 



  dezvoltarea de noi metode didactice de predare  prin participarea acestora la activități de 

formare, de tip job shadow / shadowing, de tip workshop și schimb de bune practici; 

  creșterea motivației elevilor pentru orientarea către învăţământul profesional şi tehnic, 

printr-o cunoaștere activă a specificului meseriilor și printr-o informare completă privind traseul 

școlar și profesional. 

 ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

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

Județean Alba și expiră la data de 31 mai 2020. 

 ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum 

şi promovarea Judeţului Alba la nivel european, prin participarea a 17 cadre didactice de la 

unităţile şcolare din judeţul Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic în Lyon, Franţa, este de 20.000 lei. 

 Fondurile necesare finanțării acestei activităţii provin din bugetul local al Județului Alba, 

pentru anul 2020, prin aprobarea Consiliului Județean Alba.  

 ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

  suportă, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de deplasarea grupului format 

din 17 cadre didactice din judeţul Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic la Lyon, Franţa; 

 asigură, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în derularea activităţii. 

Persoana responsabilă de derularea activităţilor din cadrul proiectului ce face obiectul 

prezentului protocol este doamna Sorina Oprean - consilier superior în cadrul Direcției 

gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale. 

 (2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

 Inspectoratului Școlar Județean Alba, îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea acţiunilor legate de deplasarea grupului format din 17 cadre didactice 

de la unităţile şcolare din judeţul Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic la Lyon, Franţa; 

  promovează imaginea Judeţului Alba, prin folosirea Logo-ului turistic al judeţului 

Alba (care vă va fi pus la dispoziţie în format vectorial); 

 elaborează un raport de activitate după finalizarea activităţii, referitoare la data și locul 

desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

 asigură diseminarea activităţilor şi a rezultatelor acestora în rețeaua școlară a Județului 

Alba  și promovarea în mass media și pe site-ul propriu; 

Persoana responsabilă de derularea acţiunilor din cadrul activităţii ce face obiectul 

prezentului protocol este doamna profesor Corina Popoviciu, inspector şcolar monitorizarea 

programelor privind accesul la educație. 

 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

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

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

asemenea conflict de interese. 

ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de 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 5 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

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

va fi adusă la cunoştinţa partenerului şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul 

protocol de  cooperare. 

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

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

prin hotărâre. 

ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul protocol de cooperare 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. 

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

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

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

constatării nerespectării clauzelor protocolului de cooperare.  

(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 cooperare 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. Stelian 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,  

    Sorina Oprean 

    

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 5533./3  martie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii  

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

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de 

bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încheierii Protocolului de 

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

Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa , în perioada 4-8 mai 2020. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018 a fost aprobată 

Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-

2023, Strategie având ca obiectiv principal asigurarea unei forţe de muncă calificate în domeniul 

tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor relaţii 

funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul educaţiei şi formării 

profesionale. 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 

 

Prin adresa nr. 1875/23 ianuarie 2020 a Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1875 din 23 ianuarie 2020, se solicită  susţinerea 

financiară  în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa. 

În contextul reticenței în rândul tinerilor și al familiilor lor în a se orienta spre 

învățământul tehnic și profesional, dual, acesta fiind cotat de către elevii și părinții acestora, fără 

viitor și nemotivant, în contextul funcționării liceelor tehnice și profesionale cu elevi puțini, cu 

nivel scăzut de motivație pentru școală, cu rezultate modeste sau slabe, Consiliul Județean Alba 

împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, în implementarea măsurilor aferente strategiei 

comune privind dezvoltarea învățământului profesional/dual la nivelul județului Alba susțin 

creșterea atractivităţii  învăţământului profesional şi tehnic pentru elevii și părinții acestora, în 

scopul creșterii forței de muncă la nivelul județului şi a personalului calificat pe piața muncii. 

În Planul de acţiune din cadrul Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale VET în perioada 2018-2023 o importantă direcţie de acţiune precum și  obiectivul  

afferent acesteia este: ,,D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de 

învățământ tehnologic, autorităţi publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea 

profesională iniţială şi continuă VET , O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile 

de învăţământ tehnologic,,. În acest sens este necesară încheierea unui Protocol de cooperare 

care să asigure cadrul legal prin care Consiliul Judeţean Alba va contribui financiar, la 

organizarea deplasării grupului format din 17 cadre didactice de la unităţile şcolare din judeţul 

Alba, din localităţile Săsciori, Ciumbrud, Cîmpeni, Blaj, Alba Iulia, Aiud şi Jidvei, la activităţi 

comune cu cadre didactice din Lyon, Franţa, în perioada 4-8 mai 2020. 

 Scopul acestui protocol este de a conduce la  îmbunătățirea competențelor profesorilor 

implicați în vederea consilierii și orientării în carieră a elevilor și a promovării învăţământului 

profesional şi tehnic, competențe se vor concretiza în diseminarea la nivelul unităților de 

învățământ și în rândul comunității locale a cunoștințelor dobândite, elaborarea de strategii de 

consiliere și orientare în carieră, demarate ulterior, pilotate în fiecare școală  De asemenea se 

urmărește dezvoltarea de noi metode didactice de predare prin participarea acestora la activități 

de formare, de tip ,, job shadowing,,  de tip workshop și schimb de bune practici. Activităţile se 

vor desfăşura în perioada 4–8 mai 2020, la Lyon, Franţa. 



  

III. Reglementări anterioare 

Nu există hotărâri anterioare care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre. 

 

 IV. Baza legală 

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

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018 a fost aprobată 

Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-

2023; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Județului Alba, pe anul 2020, pentru 

desfășurarea activităților privind reprezentarea Judeţului Alba la schimbul de bune practici în 

domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4 - 8 mai 2020.  

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean 

Alba. 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 47 din  3 martie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 5534/ 3 martie 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, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate, la 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020 

 

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

până în data de 3 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 47 / 3 martie 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare nr. 553 din 3 martie 2020 a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul 

de bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa, în perioada 

4-8 mai 2020; 

 -  solicitarea  Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 1875 din 23 ianuarie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p. SECRETAR GENERAL 

Director executiv, 

Liliana Negruț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr. 5535  / 3 martie 2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între  

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

în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa, în perioada 4-8 mai 2020 

 

 

Educaţia şi formarea profesională trebuie să fie o prioritate a guvernării pentru orice 

naţiune preocupată de prezentul şi viitorul ei. Creşterea economică inteligentă este realizabilă 

prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare sustenabilă, fiind necesară orientarea spre o 

creştere economică incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei. 

Reformele în domeniul educaţiei şi formării profesionale în România (în sensul reducerii 

rolului ministerelor economice în formarea profesională, renunţarea la şcoala profesională, 

modificări succesive ale legii educaţiei) au cauzat o deteriorare treptată a nivelului de calificare a 

resursei umane pregătite de învăţământul profesional, degradarea imaginii sociale a şcolii 

profesionale, ajungându-se la situaţia în care un parcurs de formare în şcoala profesională să fie 

considerat de elevi şi părinţi mai degrabă o ultimă soluţie decât o alegere. Revenirea la şcoala 

profesională de trei ani şi dezvoltarea învăţământului dual din ultimii ani au reafirmat importanţa 

pregătirii practice în tranziția de la școală la viața activă şi necesitatea implicării active şi a 

colaborării reprezentanților sistemului de educație și ai pieței muncii în formarea tinerei 

generaţii. 

Realizarea Strategiei judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET 

în perioada 2018-2023, al cărei obiectiv principal este asigurarea unei forţe de muncă calificate 

în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor 

relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul educaţiei şi formării 

profesionalea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018, 

a fost un demers realizat în parteneriat cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, instituţiilor 

responsabile pentru formarea profesională iniţială şi continuă, autorităţi publice locale şi 

reprezentanţi ai sectorului non-guvernamental. Intenţia a fost ca acest proces de evaluare a 

domeniului educaţiei şi formării profesionale în domeniul tehnologic să continue cu acţiuni 

concrete, stabilite de comun acord în grupuri de lucru la care să participe toţi actorii implicaţi în 

acest domeniu. 

Prin intermediul strategiei s-au identificat măsurile concrete de acţiune care să vină în 

sprijinul unei formări profesionale de calitate în domeniul tehnic, în judeţul Alba, adaptată 

nevoilor mediului de afaceri, implicând în acest demers actori activi ai pieţei muncii, astfel încât 

relaţiile între ei să devină funcţionale şi să aducă rezultate. Identificarea problemelor a fost 

urmată de elaborarea unor propuneri alternative de rezolvare, respectiv de formulare a direcţiilor 

de acţiune, a obiectivelor şi activităţilor pentru perioada 2018-2023.     

Rolul asumat de Consiliul Judeţean Alba în elaborarea şi implementarea acestei Strategii 

este de a reuni şi corela perspectivele tuturor actorilor implicaţi la nivel judeţean şi de a structura 

o planificare realistă şi asumată a intervenţiilor ce vor avea loc în perioada următoare la nivel 

judeţean în domeniul educaţiei.   

În urma unei analize efectuate  în acest domeniu au fost identificate urmatoarele puncte 

slabe: orientarea școlară și  profesională deficitară a elevilor, motivația scăzută a elevilor și 

părinților de a se orienta către învăţământul profesional şi tehnic, precum şi comunicarea 

inconsecventă cu mediul de afaceri. Totodată, au fost identificate şi următoarele amenințări: lipsa 

programelor și proiectelor care vizează implicarea elevilor în activități ce le scot în evidență 

aptitdinile și abilitățile, lipsa programelor educaționale și de orientare profesională care implică 

elevii și familiile acestora, şi lipsa unei strategii de comunicare cu mediul de afaceri. 



Reconsiderarea activității școlilor din perspectiva nevoilor individuale ale elevilor, prin 

consolidarea procesului de orientare școlară începând de la nivel gimnazial, cu prioritate către 

către învăţământul profesional şi tehnic, reprezintă o nevoie care va fi abordată continuu, o 

nevoie transnațională, iar consilierea și orientarea în carieră a elevilor este abordată în contextul 

dezvoltării strategiei de colaborare școala – familie - instituții publice locale - mediu de afaceri 

printr-o abordare interactiva și concretă a formării, consilierii si orientarii profesionale, adaptată 

noului context socio-economic.  

În Planul de acţiune din cadrul Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale VET în perioada 2018-2023 o importantă direcţie de acţiune precum și  obiectivul  

afferent acesteia este: ,,D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de 

învățământ tehnologic, autorităţi publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea 

profesională iniţială şi continuă VET , O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile 

de învăţământ tehnologic,,. 

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

acumulată pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării învăţământului profesional şi 

tehnic, prin susţinerea reprezentării Judeţului Alba de către grupul format din 17 cadre didactice 

de la unităţile şcolare din judeţul Alba, din localităţile Săsciori, Ciumbrud, Cîmpeni, Blaj, Alba 

Iulia, Aiud şi Jidvei, la activităţi comune cu cadre didactice din Lyon, Franţa, în perioada 4-8 

mai 2020.  

 Scopurile urmărite prin încheierea acestui protocol sunt: 

  îmbunătățirea competențelor profesorilor implicați în vederea consilierii și orientării în 

carieră a elevilor și a promovării învăţământului profesional şi tehnic, competențe se vor 

concretiza în diseminarea la nivelul unităților de învățământ și în rândul comunității locale a 

cunoștințelor dobândite, elaborarea de strategii de consiliere și orientare în carieră, demarate 

ulterior, pilotate în fiecare școală; 

  dezvoltarea de noi metode didactice de predare  prin participarea acestora la activități de 

formare, de tip job shadow / shadowing, de tip workshop și schimb de bune practici; 

  creșterea motivației elevilor pentru orientarea către învăţământul profesional şi tehnic, 

printr-o cunoaștere activă a specificului meseriilor și printr-o informare completă privind traseul 

școlar și profesional. 

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului strategiei, schimbul de bune practici care se va 

derula între partenerii din cele două tari, in contextul colaborării școală - mediu de afaceri - 

autorități locale, se va materializa în rezultatele proiectului prin aplicarea abilităților și 

cunostințelor dobândite de profesori astfel încât unitățile de învățământ să ofere un cadru 

motivațional semnificativ pentru elevi, prin exemple de bună practică, încă din primii ani de 

școală, printr-o consiliere corectă, bazată pe experiență și profesionalism prin transfer de bune 

practici intre regiunile aflate in diferite stadii de dezvoltare socio-economică și educațională în 

ceea ce privește abordarea învăţământului profesional şi tehnic. 

 

Având în vedere prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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 cooperare cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 

2020 şi alocarea din bugetul local al Județului Alba, pe anul 2020, a sumei de 20.000 lei pentru 

finanţarea acestor activități, conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

 Cooperarea 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 cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de 

președintele Consiliului Județean Alba va fi încheiat un Protocol de cooperare cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în 

domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020. 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Sorina Oprean 

 

 


