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HOTĂRÂRE

Priveşte:aprobarea organizării și desfășurării concursului
“CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR”în Municipiul Alexandria

ConsiliulLocalalmunicipiuluiAlexandria,judeţulTeleorman,întrunitînşedinţăordinară,având 
în vedere:

- Referatdeaprobarenr. 20208din10.03.2022alPrimaruluimunicipiuluiAlexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 20212 din 10.03.2022 al Direcţiei Economice şi 

Direcției Juridic,Comercial;
- AvizulcomisiilordespecialitatepedomeniideactivitatealeConsiliuluilocalalmunicipiuluiAl

exandria;
- Prevederile HCL 34 din 28 februarie 2022 privind aprobarea “Principalelormanifestări 

cultural-artistice, sportive și de tineret care se desfășoarăînmunicipiul Alexandria înanul 
2022

- Prevederileart.129,alin(1),alin.(2),lit.“d”,alin(7),lit.“d”dinOUG57/2019privind
CodulAdministratival României;

Întemeiulprevederilorart.136,alin.(1),art.139,alin.(1)șialin.(5),art.196,alin.(1),lit.“a” din 
OUG57/2019 privind Codul Administratival României, cu modificarile si completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului„CAMPIONAT DE FOTBAL 
INTERȘCOLAR” înmunicipiulAlexandria.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de concurs conform anexei care face parte integrantă 
dinprezențahotărâre.

Art.3 
PringrijăSecretaruluiGeneralalMunicipiuluiAlexandriaprezențahotărârevafitransmisăInstituţieiPrefec
tuluiJudeţuluiTeleormanpentruverificarealegalităţii,PrimaruluiMunicipiuluiAlexandria,DirecţieiEco
nomică,DirecțieiJuridic,Comercialpentrucunoaştereşipunere în aplicare.

CONTRASEMNEAZĂ
PREŞEDINTEDEŞEDINŢĂ,                                                                              ,

CONSILIER, SECRETARGENERAL,
PETCU Marian Dragoș AlexandruRăzvanCECIU

ALEXANDRIA
Nr. 70 din 30 martie 2022



JUDEŢUL 
TELEORMANMUNICIPIUL
ALEXANDRIA

Nr.20208 din10.03.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării
concursului „CAMPIONATDE FOTBAL INTERȘCOLAR” în municipiul

Alexandria

Trăim într-o lume în care tehnologia a acaparat mare parte din activitățile cotidiene de zi 
cu zi, fapt care  agenerat  o scădere considerabilă a activităților fizice atât în rândul copiilor, cât
și al adulților. Viața modernă ne predispune pe toți, mari și mici la sedentarism-prea mult timp
petrecut în fața calculatorului, a televizorului,  a  gadget-urilor.  Putem interveni  asupra acestei
realități prin educație,  prin atragerea copiilor și a părinților în activități care implică multă
mișcare.Un copil care se joacă, aleargă, face mișcareeste un copil sănătos, capabil să facă față 
cu succeseforuluiintelectual.Pornind  de  la  premisacăactivitățile  de  educațiefizică  au  un  rol  
important  asupra dezvoltării complexe  a  copilului,  dorim  ca  prin aceasta competitive să
încurajăm copiii să acordam mai mult timp mișcării, practicării unor jocuri sau sporturi.

Propunerea de aprobare este oprtună, legală si necesară 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 „CAMPIONAT 
DEFOTBAL INTERȘCOLAR” în municipiulAlexandria.

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

PRIMAR,VICTOR
DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL 
ALEXANDRIADIRECŢIA 
ECONOMICĂDIRECTIAJURIDIC,
COMERCIAL

Nr. 20212 din 10.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea organizării și desfășurării concursului

„CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR”înmunicipiulAlexandria

Prin referatul de aprobare nr. 20208 din data de 10.03.2022, Primarul Victor Drăguşinpropune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizării și desfășurării concursului 
„CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR”în municipiul Alexandria.
Trăim într-o lume în care tehnologia a acaparat mare parte din activitățile cotidiene de zi cu zi, 
fapt care  a  generat  o scădere considerabilă a activităților fizice atât în rândul copiilor,cât și al 
adulților. Viața modernă ne predispune pe toți, mari și mici la sedentarism-prea mult timp 
petrecut în fața calculatorului, a televizorului,  a  gadget-urilor.  Putem  interveni asupra  asupra 
acestei realități prin educație,  prin  atragerea copiilor și a părinților în activități care implică 
multă mișcare.Un copil care se joacă, aleargă, face mișcare este un copil sănătos, capabil să facă 
față cu succes eforului intelectual. Pornind  de  la  premisa  că  activitățile  de  educație  fizică  
au  un  rol  important  asupra  dezvoltării complexe  a  copilului,  dorim  ca  prin  aceasta 
competitie să încurajăm copiii să acorde mai mult timp mișcării, practicării unor jocuri sau
sporturi.
Concursul are că scop atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport, educarea tinerilor 
în spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exercițiilor fizice și 
conștientizarea părinților privind rolul educativ al sportului.
Susținereadinpunctdevederelegalaproiectuluipropus,estefundamentatăpeprevederile 
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”dinOUG57/2019 privind Codul Administratival României

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-
artistice,sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor 
evenimenteorganizate de municipalitate, conform anexei la prezența hotărâre se vor alocă sume 
din bugetullocal secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, 
precum şi dinsumeprovenite dinsponsorizărice sevor încasa peparcursul anului.

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

Direcţia Economică stabilește necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi 
utilizăriicreditelorbugetare în limita şicu destinaţia aprobată.
Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile legale în



vigoare, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aprobării și organizării
concursului„CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR”în municipiul Alexandria, proiect de 
hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DirecțiaEconomică                                                                   Direcția Juridic, Comercial
Director, Director,

Haritina Gafencu PostumiaChesnoiu

Compartimentul Cultură Sport Tineret,
Georgescu Sorin Leonid





JudetulTeleorman Anexa la
ConsiliulLocalalMunicipiuluiAlexandria H.C.L.nr.70/30.03.2022

Regulament „CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR”
înMunicipiulAlexandria

Concursul are că scop atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport, educarea tinerilor în 
spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exercițiilor fizice și conștientizarea 
părinților privind rolul educativ al sportului.

Mod de desfășurare :
Aceste campionat de fotbal se adresează elevilor claselor I-IV, V–VIII si IX-XII ai unităților de 

învățământ din Alexandria.
Competitia se va desfasura pe 3 categorii: 
1. Clasele I-IV, fiecare unitate de invatamant va avea o echipa formata din elevi selectionati din clasele I-
IV
2. Clasele V-VIII, fiecare unitate de invatamant va avea o echipa formata din elevi selectionati din 
clasele V-VIII
3. Licee, fiecare unitate de invatamant va avea o echipa formata din elevi selectionati din clasele IX-XII
Înscrierea echipelor în concurs se va face până cel târziu la data de 08.04.2022 pe baza de fișa de înscriere 
(pusă la dispoziție de către organizator) care conține un tabel nominal cu membrii echipei, semnată și 
ștampilată de catre directorul unității de învățământ.
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. 
Fiecare unitate de învăţământ poate înscrie o singură echipă pentru fiecare categorie.
Înainte de începerea competiţiei fiecare echipă va prezenta carnetul de elev care certifică apartenenţa la 
şcoala respectivă, împreună cu cartea de identitate(doar unde este cazul) si adeverinţa medicală ”apt efort 
fizic” emisă de unitatea competentă.
Echipa va fi compusă din cel putin 6 jucători şi cel mult 10 jucatori, reprezentată de profesorul 
coordonator;
La categoriile “I-IV” si “V-VIII”, echipele inscrise in competitie vor disputa meciurile in sistem 
campionat (fiecare cu fiecare) dupa tabela BERGER intr-o singura mansa.

TABELA BERGER
ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V

2-5 5-3 3-1 1-4 4-2
3-4 1-2 4-5 2-3 5-1

Echipa 1 nu 
joaca

Echipa 4 nu 
joaca

Echipa 2 nu 
joaca

Echipa 5 nu 
joaca

Echipa 3 nu 
joaca

Primele 2 echipe clasate de la fiecare categorie vor juca finala.

La categoria “Licee” echipele inscrise in competitie vor fi impartite in 2 grupe, prima echipa 
clasata din fiecare grupa va juca finala.
Locul de desfășurare al jocurilor sunt bazele sportive ale  fiecărei unități de învățământ, iar asigurarea 
echipamentului sportiv  este asigurat  de  unitățile de învățământ participante, jocurile se vor desfășura 
după un program stabilit prin tragerea la sorți.
Echipa castigatoare a unui meci va fi recompensata cu 3 puncte.
Daca rezultatul unui meci din campionat este egal, se vor executa lovituri de departajare. Fiecare echipa 
va fi recompensata cu cate un punct in clasament, insa la finalul meciurilor din campionat acesta va fi 
principalul criteriu de deparatajare intre cele doua echipe, daca acestea se vor afla la egalitate de puncte.
In cazul in care 3 echipe se afla la egalitate de puncte, si fiecare dintre ele a invins una  din  celelalte  2  
echipe  (  ex.  A  invinge  contra  B,  B  invinge  contra  C,  C  invinge  contra  A)  se  va alcatui un 



clasament in 3 (intre cele 3 echipe aflate in aceasta situatie), in cadrul caruia departajarea se va face in 
ordine dupa criteriile:
1. numarul de puncte in meciurile directe; 
2. golaveraj in meciurile directe; 
3. numar de goluri marcate in meciurile directe. În caz de egalitate și după acest criteriu echipele vor 
disputa un joc de baraj.
Finala pentru fiecare categorie se va desfasura în luna mai 2022, în caz de egalitate la terminarea timpului 
regulamentar de joc se va trece la executarea loviturilor de pedeapsa, câte 5 lovituri pentru fiecare echipă. 
Dacă egalitatea persista se va executa câte o lovitură de fiecare echipă pâna la departajare de 1 gol;
Toate meciurile din cadrul competitiei beneficiaza de arbitraj.  Toti  jucatorii  participanti  la competitie 
inteleg  sa  se  supuna deciziilor  arbitrului,  care  au  la  baza,  in  ordinea  prioritatii:  prezentul  
Regulament .
Fiecare meci va fi arbitrat de cate un arbitru, urmand ca meciurile din faza finalelor sa fie arbitrate de o 
brigada formata din 2 arbitrii.
Premiere : La finalul competiţiei, organizatorul va oferi medalii, cupe si diplome, trofeu pentru golgheter, 
trofeu pentru cel mai bun portar al competitiei.

RETRAGEREA DIN COMPETITIE
În cazul în care după finalizarea procedurilor de încriere în competitie, unitatea de învățământ renunță la 
participare, persoana de contact are obligația de a anunța organizatorul cu cel puțin 48 de ore înainte de 
începerea jocului.
ASISTENŢA MEDICALĂ: Este asigurată de asistenții medicali din cadrul cabinetelor medicale școlare 
arondate unităților de învățământ, în afara programului de lucru.

Reguli de joc:
Fiecare echipă va avea asupra sa două rânduri de tricouri de culori diferite;
Meciul nu incepe sau, dupa caz, este considerat abandonat de o echipa in situatia in care, pe teren, acea 
echipa nu este formata la inceputul partidei din minimum 6 jucatori(5 jucatori de camp + portar). Un meci 
este declarat, de catre arbitrul de joc, pierdut, in cazul in care o echipa nu aliniaza numarul minim de 
jucatori nici dupa 15 minute de la ora oficiala de start.
In cazul in care se constata ca o echipa a inscris pe foaia de joc si a introdus pe teren un jucator care nu 
respecta regulile de participare, echipa in cauza este sanctionata cu pierderea meciului cu 3-0. Jucatorii 
care din diverse motive nu vor avea cum sa prezinte carnetul de elev sau un document de identitate nu vor 
avea drept de joc!
Este acceptată folosirea încălţămintei cu talpă plată, fără crampoane de iarbă naturală.
Portarul are obligaţia de a purta tricou de culoare distinctă faţă de coechipieri, adversari şi arbitri. Pentru 
ca arbitrii şi organizatorii să îi recunoască titulatura, jucătorul desemnat căpitan de echipă este obligat să 
poarte o banderolă pe mâna stângă. Tricourile jucatorilor vor fi numerotate, fiind interzisa schimbarea 
tricoului intre 2 jucatori pe durata unui meci. 
Un meci se desfasoara pe durata a doua reprize de cate 20 de minute, cu pauza de 5 minute. 
Echipele pot solicita arbitrului cate un time-out de un minut in fiecare repriza. Time-out-ul poate fi 
solicitat in orice moment al jocului, dar va fi acordat numai daca echipa care il solicita se afla in posesia 
balonului si jocul este oprit. Time-out-ul nefructificat in prima repriza nu se reporteaza pentru cea de-a 
doua. 
Pe parcursul meciului, este permis un numar nelimitat de schimbari. Un jucator deja inlocuit nu mai poate 
reintra pe teren in locul unui alt jucator. Orice jucator poate lua locul portarului, insa doar in cazul in care 
jocul este oprit si cu conditia sa imbrace tricoul distinctiv. Pe banca de rezerve iau loc numai jucatorii de 
pe foaia de joc, 1 profesor si 2 invitati ai acestora.
Reluarea jocului de la propria poartă se va face numai de către portar, prin aruncarea mingii cu mâna în 
afara suprafeţei de pedeapsă. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, se va repeta repunerea mingii în 
joc. Portarul poate reţine mingea în mâini timp de cel mult 10 secunde. În cazul unei pase primite de la un 
coechipier, dacă portarul atinge mingea cu mâinile, se va dicta lovitură liberă indirectă de pe linia ce 
delimitează suprafaţa de pedeapsă. Portarul poate fi înlocuit cu orice alt jucător cu drept de joc care, 
astfel, îi va prelua atribuţiile şi care este obligat să poarte un tricou de culoare distinctă. 
Lovitura de incepere: Se execută numai la fluierul arbitrului, în cel mult 5 secunde,cu pas înainte, doar 
dacă toţi jucătorii se află în propria suprafaţă de teren. Adversarii trebuie să respecte distanţa minimă de 3 
metri faţă de poziţia mingii. Nu este permisă înscrierea unui gol direct din aut, în acest caz jocul urmând a 
fi reluat de echipa adversă printr-o lovitură de la poartă. Este permisă înscrierea unui gol direct din 



lovitură de colţ (corner). Se poate executa şi fără fluierul arbitrului 
Lovitura libera: se execută în cel mult 5 secunde de la fluierul arbitrului. În momentul executării loviturii 
libere directe sau indirecte, mingea trebuie să fie oprită. Adversarii trebuie să respecte distanţa minimă de 
5 metri faţă de poziţia mingii. Atacul prin alunecare nu este permis, excepţie face doar cazul în care 
niciun alt jucător nu se află în apropierea mingii ( atunci cand atactul nu este de deposadare ). Portarul 
aflat în propria suprafaţă de pedeapsă este autorizat să folosească acest procedeu, chiar şi în cazul unui 
contact cu adversarul, însă cu condiţia să nu comită o greşeală din neglijenţă, o imprudenţă sau un exces 
de combativitate. În funcţie de duritatea atacului, procedeul poate fi sancţionat cu avertisment verbal, 
cartonaş galben sau eliminare directa.
Lovitura de pedeapsa / departajare: Se execută în cel mult 5 secunde de la fluierul arbitrului. Se acordă 
urmare a unei infracţiuni comise în suprafaţa de pedeapsă sau pentru a departaja două echipe aflate la 
egalitate la sfârşitul timpului regulamentar de joc. Se va executa de pe semicercul suprafeţei de pedeapsă, 
perpendicular pe spaţiul porţii. Înaintea executării, în interiorul suprafeţei de pedeapsă se acceptă doar 
prezenţa portarului, jucător care are obligaţia de a se poziţiona pe linia porţii şi de a rămâne pe această 
linie în timpul execuţiei.
Pe intreaga durata a Campionatului, cartonasele rosii se sanctioneaza astfel: - cartonas rosu primit prin 
cumulul a doua cartonase galbene in acelasi meci, cu suspendare pentru urmatorul meci - cartonas rosu 
direct, cu suspendare pentru cel putin un meci, in functie de gravitatea abaterii disciplinare. Dupa 
terminarea fiecarui joc (doar)istoricul cartonaselor galbene se sterge.
Comportamentul nesportiv. Suspendarile jucatorilor survenite datorita primirii unui cartonas rosu direct 
se vor aplica dupa cum urmeaza : 
- cumulul a doua cartonase galbene in acelasi meci, suspendare pentru urmatorul meci
- fault dur - minim 2 meciuri
- inujurii arbitrilor/adversarilor - minim 2 meciuri
- lovirea intentionata arbitrii/adversar - exclus din competitie

Premiere : 

Locul I: echipament sportiv compus din tricou , șorț, jambiere, aparatori;
Locul II: echipament sportiv copus din tricou, șorț, jambiere;
Locul III: echipament sportiv compus din tricou și șorț;

La finalul competiţiei, organizatorul va oferi medalii, cupe si diplome, trofeu pentru golgheter, trofeu 
pentru cel mai bun portar al competitiei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
PETCU Marian Dragoș


