
F-PG 15.07 1 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui Acord de parteneriat între Asociația Tenis Club București, Clubul 

Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS, S.C. Open Box Consulting S.R.L. pe de-o 

parte și Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe de altă parte, în vederea promovării sportului 

pentru toți în rândul tinerilor 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.12180 din 14 iulie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.12190 din 14 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității și Direcției Juridică și administrație publică; 

- adresa nr.29 din 07 iulie 2021 a Asociației Tenis Club București; 

- adresa nr.02 din 19 aprilie 2021 a Fundația Proam Events; 

- adresa nr.18 din 06 iulie 2021 a Clubului Sportiv Campion Argeș; 

- adresa nr.11468 din 05 iulie 2021 a SC. Open Box Consulting SRL; 

- avizul nr.26/22.07.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.9/22.07.2021 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.8/22.07.2021 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport; 

- avizul nr.25/22.07.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Strategia Națională pentru Sport 2016-2023; 

- prevederile art.3 alin.(1)-(2) și art.10 alin.(1)-(2) din Legea educației fizice și sportului 

nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.e) și lit.f) şi alin.(7) lit.a) și lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) 

raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și lit.f), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din 

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

-prevederile art.7 alin.(13) din Legea privind transparența decizională în administrația publică 

nr.52/2003, republicată; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Asociația Tenis Club 

București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS, S.C. Open Box 

Consulting S.R.L. pe de-o parte și  Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe de altă parte, în 

vederea promovării sportului pentru toți în rândul tinerilor, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contribuția financiară a Județului Giurgiu la organizarea și desfășurarea 

activităților/evenimentelor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va suporta din bugetul propriu de 

venituri și cheltuieli al județului Giurgiu din capitolul 80.02.01.30 “Alte cheltuieli pentru acţiuni 

generale economice și comerciale”, în funcţie de sursele proprii de finanţare.  

Art.3. Se împuternicește dl. Dumitru Beianu, în calitate de președinte al Consiliului 

Județean Giurgiu să semneze în numele și pentru Județul Giurgiu, Acordul de parteneriat 

prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Control intern și managementul calității, 

Direcției Juridice și administrație publică locală, Asociației Tenis Club București, Clubului 

Sportiv Campion Argeș, Fundației PROAM EVENTS, S.C. Open Box Consulting S.R.L. și 

Municipiului Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,29 iulie 2021 

Nr.163 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 
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Anexă 

la Hotărârea nr.163 din 29.07.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

PREAMBUL 

Având în vedere Legea Educației fizice și a sportului nr.69 din 28 aprilie 2000, cu 

modificările și completările ulterioare, Strategia Națională pentru Sport 2016-2023,  

Analizând necesitatea și oportunitatea stabilirii unui parteneriat instituțional bilateral: 

autoritate/autorități publică/publice locală/locale – societate civilă, parteneriat ce are drept 

obiectiv promovarea sportului pentru toți în rândul tinerilor  

 

Între: 

 

Asociația Tenis Club București, cu sediul în București, sector 1, Str. Virgiliu nr.49, Camera 1, 

având codul fiscal 14550063, reprezentată prin dna Ana Maria SCHOINAS, în calitate de 

Vicepreședinte, pe de o parte, denumită în continuare “Asociația” 

 

Clubul Sportiv Campion Argeș,  cu sediul în Ștefănești Valea Mare, Podgoria Nr.185, județul 

Argeș,  având codul fiscal 26031680, reprezentată prin dl. Gabriel Moiceanu, în calitate de 

Președinte, pe de o parte, denumită în continuare “Club”                                               

 

Fundația PROAM EVENTS cu sediul în București, sector 1, Str. Banu Antonache, nr.63, Bloc 

-, sc -, et. 1, ap. 3, cam. 1, având codul fiscal 26683136, reprezentată prin dl. Cătălin Ștefan 

Mocuță, în calitate de Președinte, pe de o parte, denumită în continuare “Fundația” 

 

SC. Open Box Consulting SRL, cu sediul în Tunari, sector - , Str. Bradului, nr.2a, Bloc -, sc. -, 

et.- , ap.-, având codul fiscal Ro16043571, reprezentată prin dl. Juncu Gheorghe în calitate de 

Administrator, pe de o parte, denumită în continuare “tenisshop” 

 

și autoritățile publice locale:   

 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul 

Bucureşti, nr.10, județ Giurgiu, cod fiscal 4938042, reprezentată prin dl. Dumitru Beianu, având 

funcția de  Președinte, denumit în continuare “Județul” 

 

și 

 

Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în municipiul 

Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr.49-51, judeţul Giurgiu, reprezentat legal prin dl. Adrian 

Anghelescu având funcția de Primar, denumit în continuare „Municipiul”, pe de altă parte 

 

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în următoarele condiţii: 

 

Articolul 1 – Obiectul Acordului de parteneriat  

1.1 Obiectul Acordului de parteneriat îl constituie cooperarea interinstituțională Asociația Tenis 

Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS, SC. Open 

Box Consulting SRL, Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe următoarele direcții:  

- promovarea sportului pentru toți prin tenis de câmp în rândul tinerilor;  
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- organizarea de activități educative ce au drept obiectiv promovarea unei educații 

sănătoase prin sport în rândul copiilor și tinerilor: competiții sportive, campanii de 

informare, etc.; 

- organizarea anuală/bianuală după caz, în județul/municipiul Giurgiu a competiției 

sportive de tenis de câmp/turneului „Danube Trophy”, competiție cu caracter 

național/internațional dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 4-14 ani; 

- promovarea sportului amator/ tenisului de câmp în rândul copiilor și tinerilor și 

facilitarea identificării de instrumente alternative de inițiere în sportul de 

performanță; 

- îmbunătățirea calității vieții tinerilor și copiilor prin ocupare de calitate într-un climat 

de incluziune socială. 

 

Articolul 2 – Obligaţiile Asociației Tenis Club București 

2.1. Asociația va oferi expertiză/sprijin în identificarea de modalități de promovare a unei 

educații sănătoase prin sport. 

2.2. Asociația va identifica/asigura instrumente practice de promovare a sportului (spre exemplu, 

asigurarea unei săptămâni de pregătire pentru 4 sportivi în condiții de ospitalitate inclusă:cazare 

și masă). 

2.3. Asociația va asigura, împreună cu ceilalți parteneri, promovarea tuturor activităților ce vor fi 

realizate în cadrul Acordului și va utiliza, după caz,  instrumentele de comunicare agreate de 

comun acord: promovare pe pagina de internet a Asociației, comunicate și informații de presă 

transmise către mass-media locală, articole de presă/reportaje, comunicate și informații de presă 

transmise în social-media, transmisiuni online parțiale/integrale pe pagina de internet/social 

media  a evenimentelor. 

2.4. Asociația va sprijini autoritățile publice locale în inițiativele de comunicare și conștientizare 

cu privire la sport, educație pentru sănătate prin sport. 

 

Articolul 3 -  Obligațiile Clubului Sportiv Campion Argeș 

3.1 . Clubul, în calitate de organizator al competițiilor sportive/turneelor organizate în sistem 

Tenis 10 și/sau FRT asigură prin intermediul antrenorilor și sportivilor colaboratori expertiza 

tehnico-logistică necesară bunei desfășurări a activităților sportive desfășurate: echipamente 

tehnice – filee de joc adaptate categoriilor Roșu, tragerea la sorți a tablourilor de concurs, 

arbitrajul meciurilor, organizarea festivităților de premiere. 

3.2.  Va asigura, împreună cu ceilalți parteneri, în limita resurselor financiare și logistice 

existente parte din premiile ce vor fi atribuite concurenților câștigători.  

3.3. Clubul va asigura, împreună cu ceilalți parteneri, promovarea tuturor activităților ce vor fi 

realizate în cadrul Protocolului și va utiliza, după caz,  instrumentele de comunicare agreate de 

comun acord: promovare pe pagina de internet a clubului, comunicate și informații de presă 

transmise către mass-media locala, articole de presă/reportaje, comunicate și informații de presă 

transmise în social-media, transmisiuni online parțiale / integrale pe pagina de internet/social 

media  a evenimentelor. 

3.4. Clubul va sprijini va sprijini autoritățile publice locale în inițiativele de comunicare și 

conștientizare cu privire la sport, educație pentru sănătate prin sport. 

 

Articolul 4 – Obligaţiile Fundației  PROAM  EVENTS 

4.1. Fundația, în calitate de partener al competițiilor sportive/turneelor organizate în sistem Tenis 

10, va pune la dispoziție platforma Tenis10 (www.tenis10.ro) cu toate facilitățile aferente, 

incluzând:  

- înscrierea evenimentului „My Wishes” în calendarul de evenimente Tenis10;   

- promovarea evenimentului în întreaga comunitate Tenis10 (incluzând în prezent peste 

9.000 conturi), atât pe website, cat si pe pagina de facebook a proiectului;  

- înscrierea online la eveniment, ceea ce va permite înscrierea oricărui jucător din țară;  

- oferirea de suport tehnic privind realizarea tablourilor de concurs;  
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-  comunicarea cu participanții înscriși, pentru a elimina neclaritățile și a ușura participarea 

la eveniment;  

-  prelucrarea rezultatelor și actualizarea profilelor online ale participanților;  

- oferirea de suport logistic, respectiv diplome pentru toți participanții și medalii pentru 

câștigători;  

-  sprijin tehnic oferit organizatorului în legătură cu regulamentul Tenis10;  

4.2  Fundația, va asigura, împreună cu ceilalți parteneri, în limita resurselor financiare și logistice 

existente parte din premiile ce vor fi atribuite concurenților câștigători (medalii locurile 1-2, 

diplome după caz,) precum și pachetele de participare oferite tuturor participanților.  

 

Articolul 5 – Obligațiile SC. Open Box Consulting SRL  

5.1. Societatea prin platforma tenisshop.ro va asigura premii constând în vouchere și produse 

pentru tenis, articole vestimentare, tricouri echipament etc. pentru elevii sportivi cu ocazia  

participării  la concurs 

 

Articolul 6 – Obligațiile Județului Giurgiu 
6.1. Județul Giurgiu asigură, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, 

în limita resurselor financiare și logistice disponibile, parte din premiile ce vor fi atribuite 

concurenților câștigători (diplome, cupe, trofee) precum și materiale necesare pentru promovarea 

evenimentului.  

6.2. Județul Giurgiu va sprijini Asociația pe parcursul etapei organizatorice premergătoare în 

identificarea locațiilor ce pot găzdui desfășurarea evenimentelor. 

6.3. Județul Giurgiu asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, 

în limita resurselor financiare disponibile, cheltuielile necesare asigurării locației ce poate găzdui 

desfășurarea evenimentelor. 

6.4. Resursele financiare menționate la art.6.1. și 6.3. vor fi alocate din bugetul propriu de 

venituri și cheltuieli prin rectificarea acestuia. 

6.5. Județul Giurgiu va asigura împreună cu ceilalți parteneri monitorizarea și promovarea 

tuturor activităților ce vor fi realizate în cadrul Protocolului și va utiliza, după caz,  instrumentele 

de comunicare agreate de comun acord: promovare pe pagina de internet a Consiliului Județean 

Giurgiu, comunicate și informații de presă transmise către mass-media locală, articole de 

presă/reportaje, comunicate și informații de presă transmise în social-media, transmisiuni online 

parțiale/integrale pe pagina de internet/social media  a evenimentelor. 

 

Articolul 7 –Obligațiile Municipiului Giurgiu 
7.1 Municipiul va asigura furnizarea de materiale foto-video în cadrul activităților/evenimentelor 

organizate în cadrul proiectului prin intermediul resurselor umane din Aparatul Primarului. 

7.2. Va asigura împreună cu ceilalți parteneri monitorizarea și promovarea tuturor activităților ce 

vor fi realizate în cadrul Protocolului și va utiliza, după caz,  instrumentele de comunicare 

agreate de comun acord: promovare pe pagina de internet a primăriei, comunicate și informații 

de presă transmise către mass-media locala, articole de presă/reportaje, comunicate și informații 

de presă transmise în social-media, transmisiuni online parțiale/integrale pe pagina de 

internet/social media  a evenimentelor. 

 

Articolul 8 - Durata acordului 

8.1. Acordul se încheie pentru o perioadă de trei ani de la data semnării de către ultima parte.  

8.2. Acordul de parteneriat se reînnoiește cu acordul părților, după expirarea perioadei inițiale ori 

de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării 

prezentului protocol va transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

 

Articolul 9 - Condiţii de încetare a acordului 

9.1. Prezentul acord încetează în următoarele cazuri: 

a) Expirarea termenului pentru care a fost încheiat acordul, dacă nu este reînnoit; 

b) Cu acordul scris al părţilor. 



F-PG 15.07 6 

Articolul 10 - Forța majoră 
10.1. Forţa majoră apară de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.  

10.2. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul de forţă majoră nu încetează, 

oricare dintre părţi are dreptul de a renunța la acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte 

părţi, fără plata de daune - interese. 

 

Articolul 11 - Rezolvarea litigiilor 
11.1. Părţile acordante înțeleg ca orice litigiu intervenit în derularea acordului să fie rezolvat pe 

cale amiabilă. Litigiile nesoluționate în acest mod sunt de competența instanțelor de judecată 

competente. 

 

Articolul 12 - Dispoziţii finale 
12.1. Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga 

activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. 

12.2. Părţile convin să considere echivalente activitățile prestate în reciprocitate. 

12.3. Părţile declară că au deplina putere şi autoritate de a încheia şi semna acest acord. 

12.4. Prezentul acord s-a încheiat, astăzi .................., în 6 exemplare. 

 

 

 

Asociațiile Autoritatea publică locală 

Asociația Tenis Club București  
prin 

PREȘEDINTE, 

UAT Județul Giurgiu, 

prin  

Consiliul Județean Giurgiu 

Clubul Sportiv Campion Argeș  
prin 

PREȘEDINTE, 

Fundația PROAM EVENTS  
prin 

PREȘEDINTE, 

Openbox Consulting 

prin 

ADMINISTRATOR 
Municipiul Giurgiu  

prin 

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

             Dumitru Beianu                                                                  Aurelia Brebenel 

 


