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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean 

Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul 

Școlar Județean Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, în 

vederea promovării sportului pentru toți prin ciclism 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.19817 din 10 octombrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.19822 din 10 octombrie 2022 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității; 

- adresa nr.1312 din 30 septembrie 2022 a Societății Naționale de Cruce Roșie, Filiala Giurgiu; 

- adresa nr.43136 din 29 septembrie 2022 a Primăriei Municipiului Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.311 din 03.10.2022 privind aprobarea 

unui Acord de parteneriat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul 

Giurgiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 

și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu; 

- adresa nr.703 din 07.10.2022 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Giurgiu; 

- adresa nr.13175 din 03.10.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu; 

- avizul nr.128/14.10.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.25/14.10.2022 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport; 

- avizul nr.151/14.10.2022 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

- Strategia Națională pentru Sport 2016-2032; 

- Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.196 din 24 septembrie 2021; 

- 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.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) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

cu completările ulterioare; 

 

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 Județul Giurgiu prin Consiliul 

Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – 

Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți prin ciclism, conform anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Regulamentul evenimentului sportiv cu caracter competițional „Danube 

Amateur Cycling Trophy”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Contribuția financiară a Județului Giurgiu la organizarea și desfășurarea 

activităților/evenimentelor ce fac obiectul prezentei hotărâri este în cuantum de 81.000,00 pentru 

anul 2022 și 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”. 
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Art.4. Se împuternicește dl. Dumitru Beianu, în calitate de președinte al Consiliului 

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

la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Municipiului Giurgiu, Direcției Județene pentru Sport și 

Tineret Giurgiu, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu și Societății Naționale de Cruce Roșie 

din România – Filiala Giurgiu, Compartimentului Control intern și managementul calității, 

Serviciului Juridic-contencios și contracte, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate pentru ducere 

la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru BEIANU 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia BREBENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu, 17 octombrie 2022 

Nr.244 
 

 

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea nr.244 din 17.10.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți prin 

ciclism 

 

 

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 2016-2032, 

Analizând necesitatea și oportunitatea stabilirii unui parteneriat instituțional multilateral: 

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

obiectiv promovarea sportului prin ciclism, 

 

Între: 

 

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

_____________________, nr.____, județ Giurgiu, cod fiscal _________, reprezentat prin dl. 

Dumitru Beianu, având funcția de Președinte, denumit în continuare „Județul”, 

 

Municipiul Giurgiu prin Primar, cu sediul în municipiul Giurgiu, ___________________, 

nr._____, judeţul Giurgiu, reprezentat legal prin dl. Adrian Anghelescu având funcția de primar, 

denumit în continuare „Municipiul”, 

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu cu sediul în municipiul Giurgiu, 

_________________, nr.______, județ Giurgiu, cod fiscal _____________, reprezentată prin dl. 

Hroniade Silviu, având funcția de director executiv, denumit în continuare „DJST” 

 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu cu sediul în municipiul Giurgiu, _______________, 

nr._______, județ Giurgiu, cod fiscal ____________, reprezentat prin dl. Ghimpețeanu Ion, având 

funcția de inspector școlar general, denumit în continuare „ISJ” 

 

și, 

 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu cu sediul în municipiul 

Giurgiu, _________________, nr.____, judeţul Giurgiu, reprezentată legal prin dl. Marian 

Măcelaru, având funcția de director, denumită în continuare „Crucea Roșie”, 

 

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 dintre Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția Județeană de Tineret și 

Sport Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România – Filiala Giurgiu pe următoarele direcții: 

- promovarea sportului pentru toți prin ciclism; 
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- organizarea de activități educative ce au drept obiectiv promovarea unei educații sănătoase 

prin sport: competiții sportive, campanii de informare, etc.; 

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

de ciclism/evenimentului sportiv/ „Maratonul Dunării”, competiție cu caracter 

național/internațional dedicată copiilor, tinerilor, adulților; 

- promovarea ciclismului și facilitarea identificării de instrumente alternative de inițiere în 

sportul de performanță; 

- îmbunătățirea calității vieții tinerilor, copiilor, populației  prin ocupare de calitate într-un 

climat de incluziune socială. 

1.2 Organizarea fiecărui eveniment se va stabili printr-un plan de activități, asumat de toți 

partenerii, plan care va deveni anexă la prezentul Acord de Parteneriat. 

 

ARTICOLUL 2  

Obligațiile Județului Giurgiu 

 

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

în limita resurselor financiare și logistice disponibile, parte din costurile organizatorice 

(Servicii suport eveniment, Kit parțiale participare concurenți, premiile ce vor fi atribuite 

concurenților câștigători (medalii, diplome, cupe, etc. după caz) precum și materiale 

necesare pentru promovarea evenimentului (Branding eveniment: arcade, bannere, 

steaguri, servicii fotografice și video specializate pe sport, după caz, etc.). 

2.2. Județul Giurgiu va sprijini DJST pe parcursul etapei organizatorice premergătoare în 

identificarea locațiilor ce pot găzdui desfășurarea evenimentelor. 

2.3. Resursele financiare menționate la art.3.1. vor fi alocate din bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli în limita fondurilor disponibile. 

2.4. Județul Giurgiu va asigura împreună cu ceilalți parteneri monitorizarea și 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 

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, etc. 

 

ARTICOLUL 3  

Obligațiile Municipiului Giurgiu 

 

3.1. Municipiul va asigura furnizarea de materiale foto-video în cadrul 

activităților/evenimentelor organizate în cadrul proiectului prin intermediul resurselor umane 

din Aparatul de specialitate al Primarului. 

3.2. 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. 

3.3. Va întreprinde diligențele necesare în vederea unei bune organizări a evenimentului, prin 

asumarea/îndeplinirea/ următoarelor responsabilități: 

- paza și securitatea atât în ziua premergătoare, cât și în ziua derulării evenimentului; 

- igienizarea și menținerea acesteia în zona de START/FINISH per eveniment atât  ex-ante 

organizare eveniment cât și în ziua derulării evenimentului (asigurarea disponibilității unui 

număr de minim 2 persoane pentru menţinerea curățeniei în zona de START/FINISH; 

Salubrizarea zonei de START/FINISH după finalizarea evenimentului; Asigurarea 

logisticii necesare aferente pentru igienizare, respectiv Europubela gunoi 240l: 6 buc; 

Container 1100L pentru depozitarea gunoiului: 3-4 buc; Toalete ecologice: min.2 buc și 

min. 2 lavoare); 
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- acces punct de alimentare energie electrică în ZONA de START/FINISH în ziua ex-ante, 

cât și în ziua derulării evenimentului, rețeaua publică de alimentare cu energie electrică 

și/sau generator (consum estimat în timpul evenimentului de aprox. 25 - 30 kw), după caz; 

- acces la punct de alimentare cu apă sau Cisternă cu apă pentru zona ce urmează a fi special 

amenajată pentru  spălatul bicicletelor (Consum aprox. 8-10 metri cubi), după caz; 

- toaletarea vegetației din Zona de START/FINISH: toaletarea vegetației (tuns iarbă, tuns 

Gard viu), după caz;  

- acces parcare pentru aprox. 500 - 600 mașini în parcările limitrofe Zonei START/FINISH, 

după caz;  

- gestionarea și direcționarea fluxului de mașini către zona de  parcare în ziua 

evenimentului; 

3.4. Asigurarea transparenței evenimentului, cu respectarea formatului cadru per eveniment. 

 

ARTICOLUL 4  

Obligaţiile Direcției Județene de Tineret și sport Giurgiu 

 

4.1. DJST, în calitate de partener al competițiilor sportive/evenimentelor organizate, asigură 

prin intermediul antrenorilor și sportivilor colaboratori expertiza tehnico-logistică necesară 

bunei desfășurări a activităților sportive desfășurate, incluzând promovarea evenimentelor 

sportive, gestionarea înscrierilor participanților, comunicarea cu aceștia, organizarea efectivă 

și coordonarea logistică a evenimentelor, cronometrare și rezultate, comunicare post-

eveniment. 

4.2.  DJST, în calitate de partener al competițiilor sportive/evenimentelor organizate va 

asigura:  

- promovarea evenimentului în întreaga comunitate de cicliști din județul Giurgiu;  

- înscrierea la eveniment, ceea ce va permite înscrierea oricărui participant din județ;  

- oferirea de suport tehnic privind definirea traseelor, a categoriilor de concurs, a 

cronometrării și prezentării rezultatelor; 

- comunicarea cu participanții înscriși, pentru a elimina neclaritățile și a ușura participarea 

la eveniment;  

- coordonarea tuturor părţilor implicate, în vederea menținerii unui nivel ridicat de calitate 

privind organizarea evenimentului; 

- pregătire trasee, monitorizare trasee pe durata evenimentului și coordonare arbitrii și 

observatori amplasați pe traseu; 

- amenajare zona start / sosire; 

- coordonarea demersurilor privind obţinerea avizelor și autorizaţiilor necesare pentru 

desfășurarea evenimentului. 

4.3. DJST va întreprinde demersurile de a identifica și stabili traseele optime pentru 

desfășurarea evenimentului; 

4.4. DJST va asigura, împreună cu ceilalți parteneri, în limita resurselor financiare și logistice 

existente parte din premiile ce vor fi atribuite participanților și concurenților câștigători.  

4.5. DJST 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 DJST, 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. 

4.6. DJST va sprijini autoritățile publice locale în inițiativele de comunicare și conștientizare 

cu privire la sport, educație pentru sănătate prin sport. 

4.7. DJST va colabora cu autorităţile locale pentru asigurarea desfășurării competiției și a 

securităţii participanţilor. 
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ARTICOLUL 5  

 Obligaţiile Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 

 

5.1 ISJ, în calitate de partener al competițiilor sportive/evenimentelor organizate va asigura:  

- promovarea evenimentului în instituțiile de învățământ din județul Giurgiu;  

- înscrierea la eveniment, ceea ce va permite înscrierea oricărui elev din județ;  

- oferirea de suport tehnic privind definirea traseelor, a categoriilor de concurs, a 

cronometrării și prezentării rezultatelor prin intermediul profesorilor de sport; 

- comunicarea cu participanții înscriși, pentru a elimina neclaritățile și a ușura participarea 

la eveniment;  

- coordonarea tuturor părţilor implicate, conform sferei de activitate în vederea menținerii 

unui nivel ridicat de calitate privind organizarea evenimentului; 

- pregătire trasee, monitorizare trasee pe durata evenimentului și coordonare arbitrii și 

observatori amplasați pe traseu împreună cu DJST; 

- amenajare zona start / sosire împreună cu ceilalți parteneri; 

5.2 ISJ va întreprinde demersurile de a identifica și stabili traseele optime pentru desfășurarea 

evenimentului împreună cu ceilalți parteneri; 

5.3 ISJ 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 ISJ, 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. 

5.4 ISJ va sprijini autoritățile publice locale în inițiativele de comunicare și conștientizare cu 

privire la sport, educație pentru sănătate prin sport. 

5.5 ISJ va colabora cu autorităţile locale pentru asigurarea desfășurării competiției și a 

securităţii participanţilor. 

 

ARTICOLUL 6 

Obligațiile Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu 

 

6.1 Va întreprinde diligențele necesare în vederea unei bune organizări a evenimentului, prin 

asumarea/îndeplinirea/următoarelor responsabilități: - asistența de prim ajutor de bază și de 

prim ajutor specific calificat la evenimentele sportive/competițiile organizate în cadrul 

protocolului prin furnizarea următoarelor: personal propriu calificat în asigurarea asistenței 

de prim ajutor de bază și de prim ajutor specific calificat, truse de prim ajutor, tărgi, 

aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale și a oxigenării în sânge, spider, stații de emisie 

recepție, mijloc de transport specific intervenției. 

6.2 Va sprijini autoritățile publice locale în inițiativele de comunicare și conștientizare cu 

privire la sport, educație pentru sănătate prin sport. 

6.3 Va asigura împreună cu ceilalți parteneri monitorizarea și 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, 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 7 

Durata acordului 

 

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

parte. 

7.2. Acordul de parteneriat se reînnoiește cu acordul părților, după expirarea perioadei 

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



F-PG 15.07 7 

inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celorlator părţi, spre analiză, în 

scris, propunerile respective. 

 

Articolul 8 

Condiţii de încetare a acordului 

 

8.1 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. 

 

ARTICOLUL 9  

Forța majoră 

9.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.  

9.2. 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 10  

Rezolvarea litigiilor 

 

10.1. Părţile prezentului acord înțeleg că 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 11  

Dispoziţii finale 

 

11.1 Prezentul Acord de parteneriat are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga 

activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. 

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

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

11.4. Prezentul acord s-a încheiat, astăzi .................., în cinci exemplare. 

 

Asociațiile Autoritatea publică locală 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – 

Filiala Giurgiu 

prin 

DIRECTOR, 

 

UAT Județul Giurgiu, 

prin  

PREȘEDINTE, 

Municipiul Giurgiu  

prin 

PRIMAR  

Instituția publică 

Direcția Județeană de Tineret și Sport, 

Giurgiu 

Prin Director, 

 Inspectoratul Școlar Județean 

Giurgiu  
prin 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

 

 

   PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dumitru BEIANU          Aurelia BREBENEL 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.244 din 17.10.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

REGULAMENT 

"DANUBE AMATEUR CYCLING TROPHY" 

 

ARTICOULUL I  

ORGANIZATORUL/PARTENERII CONCURSULUI 

Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu în colaborare cu Primăria Municipiului 

Giurgiu, Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul Școlar Judeţean 

Giurgiu, Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Giurgiu 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul 

regulament, în perioada desfășurării evenimentului „Danube Amateur Cycling Trophy”, din 

motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. 

 

ARTICOULUL II 

LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

 

Concursul de ciclism „Danube Amateur Cycling Trophy” se va desfășura în data de 

29.10.2022, în judeţul Giurgiu și va avea startul și finish-ul în Municipiul Giurgiu. 

ZONA START/FINISH: zona Teatrului „Tudor Vianu”, din Municipiul Giurgiu. 

ORA DE START: ora 1100. 

 

ARTICOULUL III 

CATEGORII DE CONCURS 

 

 Elevii ciclului gimnazial (V-VI, VII-VIII) ; 

 Elevii din ciclul liceal  (IX-X, XI-XII) ; 

 18+  

Mențiuni: 

 Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui aplicant în categoria cerută, dacă nu 

îndeplinește conditiile de participare. 

 În cazul în care la o categorie nu sunt înscriși min. 5 participanţi, aceasta se va cumula cu 

celelalte. 

 Participarea copiilor sub 18 ani se acceptă doar pe baza acordului părintelui/tutorelui și a 

adeverinței medicale eliberate de medical de familie. 

 

ARTICOULUL IV 

TRASEU 

 

 Romarta - șos. București – sens giratoriu Kaufland – sos. Prieteniei – Poliția Locală (prin curtea 

Poliției Locale) – Șoseaua de Centura – pod Bizetz (Parcul Alei) – Mircea Cel Bătrân - „Tudor 

Vianu”.  

 

ARTICOULUL V 

PROCESUL DE ÎNSCRIERE 

 

Participanții  la categoriile de concurs  V- VI, VII-VIII,  IX-X și XI-XII se vor înscrie în 

cadrul școlilor de care aparțin.  
Participanții peste 18 ani se vor înscrie la adresa de e-mail: sportgiurgiu@gmail.com  

Toate înscrierile vor fi centralizate de către  Direcţia Judeţeană de Sport și Tineret Giurgiu. 

Data limita de înscriere: 20.10.2022 ora 16.00 

 

 

mailto:sportgiurgiu@gmail.com
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ARTICOULUL VI 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 

Participanții cu vârstă mai mică de 18 ani vor prezenta la înscriere acordul scris al 

părinților/tutorilor, după caz, și adeverința medicală. 

Neprezentarea acordului din partea părinților/tutorilor și a adeverinței medicale va 

duce la scoaterea din concurs a oricărui minor.  

Participanții cu vârsta de peste 18 ani,  trebuie să prezinte în ziua concursului, declarația 

pe proprie răspundere, privind datele cu caracter personal și asumarea responsabilității privind 

starea sa de sănătate. 

Orice participant trebuie să dea dovada de fair play pe toată durata concursului. 

 

ARTICOULUL VII 

ECHIPAMENT OBLIGATORIU 

 

Casca de ciclism și mânușile sunt OBLIGATORII pentru toate categoriile de 

concurenți.  
Organizatorul concursului (Consiliul Judeţean Giurgiu) va pune la dispoziţia 

participanţilor la categoriile de vârstă V-VI, VII-VIII, IX-X și XI-XII, pachete de concurs ce vor 

include echipament de protecție (cotiere și genunchere). 

Bicicletele folosite la concurs trebuie propulsate doar prin forța umană; 

În cazul unei pene, a unor defecțiuni sau a unei opriri, concurentul este obligat să elibereze 

traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve problema într-un loc sigur. 

 

ARTICOULUL VIII  

RECOMANDĂRI 

 

 Bidoane cu apă (de preferat să fie fixate la îndemână în suportul/suporții de la bicicletă) sau 

rucsac cu kit de hidratare inclus; 

 Ochelari ciclism; 

 

ARTICOULUL XIX 

RESPONSABILITĂȚI 

 

Responsabilitățile Organizatorului și Partenerilor: 

 asigură siguranța concurenților în ZONA de START/FINISH, conform reglementărilor 

autorităților competente; 

 asigură traseul de concurs marcat corespunzător; 

 oferă premii câștigătorilor, în limita bugetului aprobat; 

 asigură plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și respectarea ordinii de sosire a 

concurenților la acestea;  

 asigură siguranța la ZONA de START/FINISH, prin pază și suport medical; 

Responsabilitățile Participantului: 

 toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere; 

 fiecare participant este obligat să urmeze îndrumările coordonatorilor de traseu. În locurile unde 

aceștia nu sunt, să manifeste prudență și fair play, să nu scurteze traseul; 

 concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială (bicicletă, alte echipamente), 

nu poate cere daune morale sau materiale și renunță prin însăși înscrierea la competiție la orice 

drept de a solicita despăgubiri ulterioare; 

 concurenții trebuie să cunoască Regulamentul ; 

 concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător; 

 concurenții sunt obligați să respecte regulile de siguranță rutieră; 

 în caz de abandon tehnic sau descalificare sportivul e obligat să își transporte bicicletă la ZONA 

DE FINISH (excepție fac accidentările); 

 concurenții sunt obligați să protejeze/evite eventualii spectatori sau cetățeni ajunși întâmplător pe 

traseu; 

https://onbikemmtrophy.ro/wp-content/uploads/2021/08/Declaratie-proprie-raspundere.docx
https://onbikemmtrophy.ro/wp-content/uploads/2021/08/Declaratie-proprie-raspundere.docx
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ARTICOULUL X 

 CONDIȚII CE ATRAG DESCALIFICAREA 

 

 neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui; 

 nefolosirea căștii de protecție pe timpul concursului; 

 comportamentul lipsit de Fair Play și limbaj trivial față de concurenți, organizatori sau spectatori 

(insultarea, îmbrâncirea concurenților, șicanarea, etc.); 

 schimbarea bicicletei în timpul concursului; 

 descalificările se pot face și după concurs în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizării 

fondate a altor concurenți. 

 

ARTICOULUL XI 

FORȚĂ MAJORĂ 

 

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră 

sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul și partenerii își rezervă dreptul de a decide, 

după caz, amânarea /oprirea/ prelungirea/reprogramarea concursului sau modificarea traseului. 

Organizatorul și partenerii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament ori de 

câte ori este necesar, cu aducerea la cunoștință publică a modificărilor realizate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dumitru BEIANU   Aurelia BREBENEL 

 
 


