
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „INFORMAȚI, PROTEJAȚI, 

SĂNĂTOȘI” , în Municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 4207 din 16.02.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 4208 din 16.02.2021 al Direcţiei Economice şi 

Direcției Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), 
lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului “INFORMAȚI, PROTEJAȚI, 
SĂNĂTOȘI” în municipiul Alexandria în perioada martie – iunie 2021.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de concurs conform anexei care face parte integrantă din 
prezența hotărâre.

Art.3 Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Silvia COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. _____ din ____  februarie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 4207 din 16.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “INFORMAȚI, 
PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI” în municipiul Alexandria

Anul 2020, am trecut printr-o experiență fără precedent. Ne-am schimbat stilul de viață, felul în 
care muncim, prioritățile. Ultimele luni au reprezentat o provocare pentru toată lumea.

Când vorbim despre sănătate, înţelegem de fapt servicii de sănătate. Cealaltă faţă a monedei 
sănătate – prevenirea – se situează pe la sfârşitul listei în majoritatea agendelor. În general, sănătatea nu 
este preţuită până în momentul în care este afectată şi apare o boală. Traversăm o perioadă în care ne 
confruntăm cu creşterea costurilor serviciilor medicale şi creşterea impactului bolilor asupra întregii 
populaţii a ţării. Deşi sloganul „este mai ieftin să previi decât să tratezi” poate părea demodat, noi credem 
că este mai adevărat decât oricând. Este necesar să facem educaţie pentru sănătate şi să promovăm 
sănătatea în România în concordanţă cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene.

Legătura dintre starea de sănătate și nivelul de educație, precum și bună funcționare a celor două 
sisteme este bine observată în țările dezvoltate, unde speranța de viață este peste medie.

Educația sanitară contribuie la învățarea măsurilor de prevenire a bolilor. Prevenția trebuie 
promovată, fiind cea mai importantă atitudine în obținerea unei populații sănătoase pe termen lung. 
Educația copiilor duce și la dispariția sau cel puțin diminuarea curentului anti-vaccinare. Copiii pot 
înțelege mai bine și mai ușor necesitatea prevenției unor boli grave.

Promovarea sănătăţii este un termen care presupune o abordare multidimensională de 
îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi de educaţie, activităţi de promovare a unor 
schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, politici şi măsuri legislative.

Termenul folosit în România este, încă, cel de educaţie sanitară, noţiune consacrată pentru 
transmiterea unor informaţii legate în special de deprinderi igienice.

Scopul acestui concurs este:
- să ajute la educația sanittara și să promoveze un mod de viață sănătos pentru copiii și tinerii 

din municipiul Alexandria.
- creşterea stării de bine şi prevenirea sau diminuarea bolii la indivizi şi grupuri populaţionale
- dobândirea unor atitudini şi deprinderi care să fie favorabile sănătăţii;
- implicarea activă a populaţiei în domeniul păstrării sănătăţii, copiii putând să ia decizii 

privind propria stare de sănătate.
Că urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea organizării și desfășurării 
concursului “INFORMAȚI, PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI” în municipiul Alexandria

Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 4208 din 16.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului

“INFORMAȚI, PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI”,  în municipiul Alexandria

1.NECESITATEA PROIECTULUI
Prin referatul de aprobare nr. 4207 din data de 16.02.2021, Primarul Victor Drăguşîn 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizării și desfășurării concursului 
“CREȘTEM SĂNĂTOS” în municipiul Alexandria .
2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Când vorbim despre sănătate, înţelegem de fapt servicii de sănătate. Cealaltă faţă a 
monedei sănătate – prevenirea – se situează pe la sfârşitul listei în majoritatea agendelor. În 
general, sănătatea nu este preţuită până în momentul în care este afectată şi apare o boală. 
Traversăm o perioadă în care ne confruntăm cu creşterea costurilor serviciilor medicale şi 
creşterea impactului bolilor asupra întregii populaţii a ţării. Deşi sloganul „este mai ieftin să 
previi decât să tratezi” poate părea demodat, noi credem că este mai adevărat decât oricând. Este 
necesar să facem educaţie pentru sănătate şi să promovăm sănătatea în România în concordanţă 
cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene.

Legătura dintre starea de sănătate și nivelul de educație, precum și bună funcționare a 
celor două sisteme este bine observată în țările dezvoltate, unde speranța de viață este peste 
medie.

3. LEGALITATE

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și 

alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României
4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 
sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezența hotărâre se vor alocă sume din bugetul 



local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din 
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 
realiza pe baza de acte doveditoare.

Direcţia Economică stabilește necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire 
la aprobarea aprobării și organizării concursului „INFORMAȚI, PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI” în 
municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus 
spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic, Comercial
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret
Faluvegi Cristian



Județul Teleorman Anexă la
Consiliul Local al Municipiului Alexandria H.C.L. nr.____/ ____.02.2021

Regulament ,, INFORMAȚI, PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI”
în Municipiul Alexandria

Se inițiază și se propune organizarea și desfășurarea concursului „ INFORMAȚI, 
PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI” concurs care să ajute la educația sanitara și să promoveze un mod de 
viață sănătos pentru copiii și tinerii din municipiul Alexandria.

Concursul se desfășoară pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de învățământ și categoria 
de vârstă formate din maxim 20 de elevi pe categorie de vârstă și unitate de învățământ și maxim 4 
coordonatori:

- clasele 0-IV:
- clasele V-VIII:
- licee.

Înscrierea echipelor în concurs se va face până cel târziu la dată de 08.03.2021 pe baza de fișa 
de înscriere(pusă la dispoziție de către organizator) care conține un tabel nominal cu membrii 
echipei.

Selecția echipei reprezentative pe unitatea de învățământ revine în sarcina conducerii unității de 
învățământ. Pe durata desfășurării concursului nu este permisă schimbarea componenței echipei, 
decât în situații temeinic justificate. Din echipa reprezentativă formată din maxim 20 de elevi, 
aceștia vor participa în funcție de cerințele specifice ale fiecărei etape, la unul sau mai multe 
concursuri, fiind desemnați de către coordonator.

Concursul se desfășoară sub formă de 4 etape punctate individual al căror punctaj se cumulează 
pe echipa și se va publica după fiecare etapă în parte.

Jurizarea se va face de către un juriu format din persoane cu pregătire relevantă în domeniul în 
care se organizează concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă

ETAPA I – martie 2021
Concurs de afișe.

TEMA – RESPONSABILITATE

Se va participa cu 5 afișe pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor fi 
reprentative temei date, cei 5 participanți făcând parte din echipa reprezentativă pentru categoria 
de vârstă respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Afișele vor fi realizate pe coală de desen format A3 pentru toate categoriile de vârstă și se 
poate folosi tehnică la alegere ( acuarele, carioca, creioane, etc, exclus coputerizata).

Pe verso fiecărui afiș trebuie notat : Nume, Prenume, Unitate de învățământ, Categorie de 
vârstă.

La jurizare se va ține cont de :
- Respectarea temei cerute
- Stăpânirea tehnicii alese
- Originalitate și creativitate
- Claritatea mesajului transmis.
- Relevanța mesajului transmis pentru proiectul CREȘTEM SĂNĂTOS



Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca lucrarea să poată fi distribuită și 
exploatată în mod liber de către organizatori

Lucrările se vor puncta cu note de la 1 la 10
Data până la care se pot preda lucrările va fi 22.03.2021

ETAPA II – aprilie 2021
Concurs de videoclip.

TEMA - PAȘI CĂTRE NORMALITATE

Se va participa cu 5 videoclipuri pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor fi 
reprentative temei date. Cei 5 participanți făcând parte din echipa reprezentativă pentru categoria 
de vârstă respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Videoclipurile vor avea minim 1 min. și maxim 3 min. și vor fi predate la Primarie et.2, 
cam 13, în format mp4, pe suport DVD.

În videoclipuri exprimarea artistică este totală, elevii ţînând cont doar de alegerea temei în 
deplină concordanţă cu tema dată ,

Videoclipul va fi realizat numai cu telefonul mobil, fără a fi folosite sisteme de stabilizare.
Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a 

unei persoane, imaginea şcolii că instituţie, în general sau în particular;
Dacă videoclipul conține persoane (adulți sau copii), participantul trebuie să dețină acordul 

persoanelor sau ale parinților pentru a permite organizatorilor utilizarea videoclipurilor în concurs
Sunt interzise cu desăvârşire:

1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
2. folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;
4. Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, 

implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei de către contestatar) 
la descalificarea echipei respective.

În primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat titlul propriu-zis, urmat de celelalte 
elemente de identificare (Nume, Prenume, Unitate de învățământ, Categorie de vârstă).

La înscrierea videoclipului în concurs participanții se obligă să păstreze și filmarea brută până 
la premierea finală pentru a putea soluționa eventualele nelamuriri.

Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, 
audio sau grafice incluse în scurtmetraj, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca videoclipul să poată fi distribuit și 
exploatat în mod liber de către organizatori

La jurizare se va ține cont de :
- originalitatea temei alese,
- montajul ( calitatea montajului din punct de vedere vizual și audio, inserții grafice)
- creativitate ( calitatea scenariului și a punerii în scenă, modul în care este transmis 

mesajul)
- calitate ( calitatea incadrarilor și a luminilor)
- conținut ( atractivitatea videoclipului)
- modul artistic de realizare( scenariu, regie, efecte de imagine şi sonore, joc actoricesc, 

acolo unde este cazul etc.)



Videoclipurile se vor puncta cu note de la 1 la 10
Data până la care se pot preda videoclipurile va fi 16.04.2021

ETAPA III – mai 2021

Concurs de eseuri
TEMA – MESAJ PENTRU COMUNITATE

Se va participa cu 5 lucrari pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 5 participanti 
facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva.
1. Participanții se pot înscrie cu cate un singur eseu în cadrul concursului .
2. Eseurile vor respecta tema.
3. Pagina pe care este redactat eseul trebuie să conțină următoarele elemente: Nume, Prenume, 

Unitate de invatamant,  Categorie de varsta.
4. Eseul va fi scris in format olograf și va avea maxim 3 pagini pentru categoria 0-IV si maxim 5 

pagini pentru categoriile V-VIII si licee.
5. Se pot folosi surse de informare si documentare cu conditia ca acestea sa fie mentionate.
6. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca lucrarea să poată fi distribuită și 

exploatată în mod liber de catre organizatori
La jurizare se va tine cont de :
- Respectarea temei cerute
- exprimarea emoțiilor, în mod creativ, prin raportare la textul literar/nonliterar
- promovarea exprimării clare, coerente și corecte, a scrierii caligrafice, a limbajului

expresiv, a umorului, a inventivității, prin crearea unor scrieri originale
- Sinteza 
- Vocabular
- Originalitate
- Logica argumentului

Eseurile vor fi punctate  cu note de 1 la 10
Data pana la care se pot preda lucrarile va fi 07.05.2021

ETAPA IV – Iunie 2021
Concurs de prezentare PowerPoint

TEMA - VIAȚA NOASTRĂ ÎNAINTE ȘI DUPĂ PANDEMIE

Se va participa cu 5 prezentări pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor fi 
reprezentative temei date. Cei 5 participanți făcând parte din echipa reprezentativă pentru categoria 
de vârstă respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Prezentările trebuie să conțină minim 7 și maxim 10 slide-uri, vor fi în format PPT și vor fi 
predate la Primarie et.2, cam 13, în format mp4, pe suport DVD.

Primul slide va conține datele de identificare ale elevului (Nume, Prenume, Unitate de 
învățământ, Categorie de vârstă).

Prezentarea trebuie să respecte următoarele condiții :
- să conțină slide-uri din câte o singură fotografie proprie și text la alegere cu condiția să 

fie menționată sursa dacă nu le aparține



- fotografiile să conțină doar participantul care trebuie să dețînă acordul parinților sau 
aparținătorilor pentru a permite organizatorilor utilizarea prezentărilor în concurs

- să respecte cronologia firească decurgerii unei zile sănătoase obișnuite
- timpul de afișare al slide-urilor să fie adaptat mesajului transmis
- se vor adaugă efecte de tranziție pentru slide-uri
- prezentarea să nu conțînă butoane de acțiune
- Prezentările trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, 

implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei de către 
contestatar) la descalificarea echipei respective

Sunt interzise cu desăvârşire:
1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
2. folosirea unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;

La jurizare se va ține cont de :
- Respectarea temei cerute
- Originalitate și creativitate
- Claritatea mesajului transmis.
- Relevanța mesajului transmis pentru proiectul CREȘTEM SĂNĂTOS

Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă că lucrarea să poată fi distribuită și 
exploatată în mod liber de către organizatori.

Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, 
audio sau grafice incluse în prezentări, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

Lucrările se vor puncta cu note de la 1 la 10
Data până la care se pot preda lucrările va fi 02.06.2021

Se vor organiza întâlniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim o luna înainte de 
fiecare etapă și se vor clarifica (supune la vot, dacă va fi cazul) eventualele nelămuriri. Posibilele 
nelămuriri ridicate pe parcursul concursurilor și nediscutate la aceste întâlniri nu vor fi luate în 
considerație.

Fișele de jurizare vor fi întocmite, datate și semnate de către juriu.
Se va acordă marele premiu pe fiecare categorie de vârstă, constând în produse sportive si 

rechizite și premii de participare la fiecare etapă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER,

Silvia COBÂRLIE


