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PROTOCOLDECOLABORARE
privind organizarea "Cupei Coca-Cola"
la fotbal baieti si fete, c1asele IX-XII/XIII, pentru unitatile de invatamant
de nivelliceal din tara

Incheiat lntre:
MINISTERUL
EDUCATIEI, CERCETARII,
TINERETULUI
~I SPORTULUI,.
cu
sediul in Bucuresti, str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, institutie denumita In
continuare M.E.C.T.S., reprezentat de domnul Stelian-Victor Fedorca,
In calitate de
SECRETAR DE STAT,
S.c. Coca-Cola Romania S.R.L.,· cu sediul In Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. lA,
intrarea A, et. 2, sector 1, Bucuresti, reprezentat de Sorin Petrica,
in calitate de
ADMINISTRATOR
~i
SC CONVERGENT MEDIA SRL, (editor al publicatiei Gazeta Sporturilor) cu sediul in
Bucuresti, Str. Dionisie Lupu, nr. 64-66, etaj 2, Astoria Center, Sector 1, reprezentata de
Emanuela Tane, In calitate de DIRECTOR EXECUTIV,
denumite In cele ce urmeaza pdrti.
Art.1. Temeiullegal:
1. Legea educatiei nationale nr. 112011, eu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, republicata, eu modificarile si completarile
ulterioare
3. Hotararea Guvernului nr.536/2011, privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare
4. Ordonanta 111'.26/2000 eu privire la asociatii si fundatii, eu modificarile si cornpletarile ulterioare
5. Hotararea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere in aplieare a Legii nr.
69/2000 privind educatia fizica si sportul
6. Hotararea Guvernului nr. 283/2003 privind apliearea Programului national .Miscare pentru sanatate"
7. Hotararea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea si desfasurarea rnanifestarilor studentesti, a
eoneursurilor pe obieete de I'nvatamant, pe meserii, eultural-artistiee, tehnico-stiintifice
~i a
eampionatelor si eoneursurilor sportive scolare nationale si internationale, eu modificarile ~i
completarile ulterioare
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Art.2. Scopul:
Asigurarea cadrului dezvoltarii continue, a organizarii si functionarii performante a sistemului national de
educatie fizica si SPOlt, a aplicarii corecte a prevederilor legale In vigoare, In vederea obtinerii urrnatoarelor
deziderate majore:
a. Romania - 0 tara cu 0 populatie sanatoasa ~i viguroasa;
b. Romania - 0 tara cu 0 populatie cu 0 educatie ~i 0 capacitate de comunicare interumana exersata
inclusiv prin practicarea sportului;
c. Romania - 0 tara de excelenta, vizibila In lume prin valorile sale sportive de exceptie.
Art.3. Obiectul:
"Cupa Coca-Cola" este 0 cornpetitie sportiva de fotbal, dedicata elevilor din Invatamantul liceal, ce va fi
organizata In liceele din toate judetele tarii ~i din municipiul Bucuresti, In scopul forrnarii unui stil de viata
activo
Art.4. Durata:
Prezentul Protocol este valabil pentru anul scolar 2012-2013.
Art.5. Obligatiile partilor:
5.1. MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII,
TINERETULUI
~I SPORTULUI prin DIRECTIA
GENERALA EDUCATIE ~I INV AT ARE PE TOT PARCURSUL VIETH
5.1.1. Contacteaza to ate inspectoratele scolare ale judetelor ~i al municipiului Bucuresti, anuntandu-le
lnceperea cornpetitiei "Cupa Coca-Cola";
5.1.2. Asigura, prin inspectoratele scolare, transmiterea documentelor oficiale tuturor unitatilor de
Invatamant de nivelliceal;
5.1.3. Desemneaza reprezentantii institutiilor din subordine - inspectorate scolare, care sa faca parte din
comisiile de organizare judetene ~i care sa sustina S.C. Coca-Cola Romania S.R.L. ~i S.C.
Convergent S.R.L. (editor al publicatiei Gazeta Sporturilor) In organizarea cornpetitiei;
5.1.4. Asigura, prin inspectoratele scolare, distribuirea materialelor de promovare a cornpetitiei In licee,
afisarea acestora la aviziere si permite accesul In licee pentru persoanele care vor distribui aceste
materiale;
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

Asigura, prin inspectoratele scolare, amplasarea materialelor de promovare In toate salile unde se vor
desfasura partidele si activitatile colaterale cornpetitiei;
Asigura, prin inspectoratele scolare, accesul In salile de sport la datele ~i In intervalul oral' stabilit,
astfel Incat sa nu fie periclitat programul de desfasurare a cornpetitiei;
Asigura, prin inspectoratele scolare, reprezentantul ce va participa la conferintele publice ~i de presa
organizate pe parcursul proiectului.

5.2. S.C. Coca-Cola Romania S.R.L. prin S.C. Coca-Cola HBC Romania SRL se obliga:
A. Pentru
Etapa 1 - etapa pe judet - (25 februarie - 30 martie 2013)
5.2.1. sa realizeze si administreze platforma online pentru inscrieri, cu incepere din decembrie 2012;
5.2.2. sa asigure apa minerala (Dorna si Dorna Izvorul Alb) pentru echipele din cornpetitie;
5.2.3. sa mentioneze M.E.C.T.S. drept partener al actiunilor pe to ate materialele de promovare si In
comunicatele de presa, alaturi de initiatorii proiectului;
B. Pentru Bucuresti-I1fov (01-30 martie 2013)
5.2.4. sa asigure apa minerala (Dorna si Dorna Izvorul Alb) pentru echipele din competitie;
5.2.5. sa mentioneze M.E.C.T.S. drept partener al actiunilor pe toate materialele de promovare ~i In
comunicatele de presa, alaturi de initiatorii proiectului.
C. Pentm Etapa 2 - etapa pe regiune - (26 aprilie - 12 mai 2013) cal'e se va desfaSUl'a In 8 orase:
Iasi, Timisoara, Constanta, Brasov, Oradea, Tg. Mures, Buzau, Craiova
5.2.6. sa asigure apa minerala (Dorna si Dorna Izvorul Alb) pentru echipele din cornpetitie;
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Pentru Etapa 3 - Turneul final (24 - 26 mai 2013)
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5.3. S.C. Convergent Media SRL se obliga:
A. Pentru Etapa 1 - etapa pe judet - (25 februarie - 30 martie 2013)
5.3.1.

sa produca

materialele

de promovare

5.3.2.

sa asigure
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Pentru B"c"resti (01-30 martie 2013)
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c. Pentr" Etapa 2 - etapa pe regiune - (26 aprilie - 12 mai 2013) care se va desfiis"ra in 8 orase:
Iasi, Timisoara, Constanta, Brasov, Oradea, Tg. Mures, B"zau, Craiova
5.3.8. sa asigure cazarea, masa si transportul fiecarei echipe calificate pentru turneul regional;
5.3.9. sa asigure sala unde se va desfasura
5.3.10.
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Pentr" Etapa 3 - T"rne"1 final (24 - 26 mai 2013)
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Art.6. Organizarea
6.1. Cornpetitia

~i desfasurarea

"Cupa

de desfasurare,
Etapa

Coca-Cola"

descrise

competitiei:
se va desfasura

decembrie

pe larg in Anexa, care face parte integranta

1, etapa pe jude] (25 februarie

Etapa 2, etapa pe regiune
Etapa 3, turneul

In perioada

din prezentul

- 30 martie 2013)

(26 aprilie -12 mai 2013)

final, organizat

la Bucuresti
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6.2. Structura ~i datele etapei pe regiune se pot modifica in functie de numarul de echipe calificate.
6.3. Numarul echipelor calificate din etapa regionala se poate modifica in functie de structura finala a acestei
faze.
6.4. Regulamentul cornpetitiei, care va fi publicat pe website-ul cornpetitiei, pana la data de 10 decembrie
2012
Art.7. Coordonarea cornpetitiei:
7.1. Coordonarea si conducerea cornpetitiei sunt asigurate de Comisia Mixta de Coordonare din care fac
parte urrnatoarele persoane:
1. Mihaela Tania Sandu
- Director M.E.C.T.S.lD.G.E.I.T.P.V.
2. Alin Catalin Paunescu
- Inspector General M.E.C.T.S.lD.G.E.l.T.P.V.
3. Magda Melinte
- Inspector scolar de specialitate I.~.J. Nearnt
4. Emilian Patru
- Inspector scolar de specialitate I.~.J. Galati
5. TitelIordache
- Inspector scolar de specialitate I.~.J. Ilfov
6. Iuliana-Claudia Barzan
- Inspector scolar de specialitate I.~.J. Valcea
7. Stefan Bardi
- Inspector scolar de specialitate I.~.J. Alba
8. Farkas Csaba Istvan
- Inspector scolar de specialitate I.~.J. Covasna
9. Simona Sorina Toma
- Inspector scolar de specialitate 1.~.J. Maramures
1O.Laurentiu Oprea
- Inspector scolar de specialitate I.~.M. Bucuresti
11.Anca Nastase
- S.C. Coca-Cola Romania S.R.L.
12. Stefan Mocanu
- S.C. Coca-Cola HBC Romania SRL
13. Bogdan Mares
- S.C. Convergent Media S.R.L.
7.2. Comisia Mixta de Coord onare asigura buna organizare si desfasurare a cornpetitiei avand urrnatoarele

atributii:
a) numeste Directorul competitiei;
b) centralizeaza fisele de inscriere a unitatilor de invatamant in cornpetitie;
c) controleaza, aproba si raspunde, prin inspectorul scolar de specialitate, de selectia participantilor si
de stabilirea corecta a clasamentului;
d) intocmeste si raspunde de pastrarea unui dosar al comisiei care va contine toate documentele
elaborate cu ocazia desfasurarii cornpetitiei;
e) asigura suportul pentru distribuirea materialelor de promovare a competitiei In licee;
f) da aprobarea pentru amplasarea materialelor de promovare In toate salile unde se VOl' desfasura
partidele si pentru desfasurarea activitatilor colaterale cornpetitiei, permite accesul in lieee pentru
persoanele care vor distribui aceste materiale;
g) aproba, prin inspectorul scolar de specialitate, accesul in salile de sport la datele si in intervalul orar
stabilit, astfel incat sa nu fie periclitat programul de desfasurare a competitiei;
h) asigura prezenta cadrului medical arondat salii In care se organizeaza partidele din fazele pe erase;
i) asigura ordinea si siguranta participantilor la evenimentele locale, cu ajutorul echipelor de paznici ai
scolilor si liceelor in care se organizeaza partidele din fazele pe erase;
j) da acordul deplasarii echipelor castigatoare si a antrenorilor acestora in cele 4 centre care vor gazdui
fazele zonale si finala;
k) desernneaza reprezentantul ce vor participa la conferintele publice ~i de presa organizate pe parcursul
proiectului.
Art.8. Alte clauze:
8.1. Prezentul Protocol intra in vigoare de la data sernnarii lui de catre toate partile.
8.2. Modificarea prezentului Protocol se poate face numai prin acceptul scris al partilor, prin act aditional
care va face parte integranta din Protocol.
5

I
I

MINISTER UL
EDUCATIEI
CEI~CETARII
TINERETULUJ
$1 SPORTULUI

~QRomania

Art.9. Dispozitii finale:
9.1. Prevederile prezentului Protocol isi inceteaza valabilitatea la sfarsitul anului scolar 2012-2013 sau din
momentul 'in care una dintre parti renunta la colaborare. Renuntarea la colaborare se transmite, 'in scris,
celorlalte parti semnatare.
9.2. Litigiile sau neintelegerile intre parti se VOl' solutiona pe cale amiabila.
9.3. Prezentul Protocol a fost elaborat 'in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte
semnatara,
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Anexa
DESCRIEREA COMPETITIEI
"Cupa Coca-Cola", Editia 2013
Cornpetitie nationala rezervata unitatilor cu invatamant

Iiceal

Competitia "Cupa Coca-Cola" are un sistem de joe mixt, adica meciuri In sistem eliminatoriu ~l sistern
grupa. Sistemul mixt este un sistem competitional modern, foarte cunoscut (asernanator UEFA Champions
League si Europa League), In care echipele trebuie sa se concentreze asupra meciurilor eliminatorii In
primele faze si apoi au sansa de a castiga jucand etapele finale In sistem grupa, adica jucand meciuri ~i
adunand puncte.
Meciul este compus din 2 reprize de cate 20 de minute cu pauza de 10 minute.
Meciurile se vor juca in sala (fotbal de sala) cu mingi omologate si vor fi arbitrate de catre arbitrii F.R.
Fotbal.
In meciurile din sistem grupa 0 echipa va juca maxim 2 meciuri pe zi, conform standardelor de joe pentru
aceasta categorie de varsta.
Regulamentul oficial al cornpetitiei Cupa "Coca-Cola" va fi publicat pe website-ul cornpetitiei.
Etapa de pregatire a competitiei: INSCRIEREA LICEELOR LA COMPETITIA "CUPA COCA-COLA".
Etapa de inscriere se desfasoara III perioada 1 decembrie 2012 - 10 februarie 20 13 si se va realiza pe baza
formularului de tnscrlere, completat conform cerintelor din regulamentul cornpetitiei si trim is pe fax la
Convergent Media SRL. Acest formular poate fi descarcat de pe website-ul competitiei sau solicitat partilor
semnatare ale prezentului protocol.
In aceasta cornpetitie se pot inscrie echipe reprezentative ale liceelor din toate cele 41 de judete ~i din
municipiul Bucuresti. Inscrierea se va face prin completarea formularului de pe website-ul dedicat
competitiei sau cel primit, din partea partilor semnatare ale prezentului protocol, de catre profesori/antrenori
pe email sau fax. Echipele de fotbal vor fi alcatuite din 10 jucatori si un antrenor. In cornpetitie se pot inscrie
si liceele cu profil sportiv, dar cornponentii echipelor nu trebuie sa fie legitimati la un club de fotbal sau sa
joace in Liga Profesionista de Fotbal.
Echipele castigatoare ale fazei pe oras din editia Cupa Coca-Cola 2011-2012 vor fi direct calificate in turul
doi preliminar al fazei pe judet, deci nu vor juca primul tur preliminar al fazei pe oras din editia Cupa CocaCola 2012-20l3.
Toti membrii echipelor de fotbal inscrisi In competitie trebuie sa fie elevi ai liceului respectiv, inscrisi in anul

scolar 2012-2013.0 echipa inscrisa va fi validata daca toti cornponentii sai dovedesc prin documente ca sunt
apti pentru efort fizic.
Cornponenta lotului nu poate fi schimbata pe toata durata cornpetitiei (exceptie fac doar cazurile de
accidentare sau imbolnavire). Participarea elevilor la competitie se face prezentand buletinul de identitate,
carnetul de note si adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie sau al unitatii de invatamant, din care
sa reiasa ca cei inscrisi sunt apti din punct de vedere medical pentru activitati sportive.
Lista finala a liceelor participante va fi afisata pe website-ul cornpetitiei, dupa validarea echipelor inscrise.
Sistemul de desfasurare a competitiei "Cupa Coca-Cola":
Etapa 1 - etapa pe judet - (25 februarie - 30 martie 2013)
In tara. In Etapa 1 se vor disputa meciuri in 40 de judete.
Judetele participante sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita, Botosani, Braila, Brasov, Buzau,
Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita,
Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu,
Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui si Vrancea.
In functie de nurnarul echipelor inscrise In fiecare jude], se vor desemna 1, 2 sau mai multe centre de joc
(Iicee "gazda" ale competitiei in Etapa 1).
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Dupa stabilirea centrelor de joe, se va face 0 tragere la sorti a echipelor ce vor juca In fiecare centru de joe.
Ulterior, se va stabili programul de desfasurare a rneciurilor care va fi afisat In fiecare liceu "gazda" si pe
site-ul dedicat competitiei, La tragerea la sorti vor participa toate echipele inscrise si validate,
In aceasta etapa a cornpetitiei se VOl' organiza meciuri in sistem mixt (eliminatoriu si sistem grupe).
In fiecare oras va fi aleasa 0 singura echipa castigatoare.
In municipiul Bucuresti (aici participa ~i judetul I1fov). Meciurile se VOl' desfasura In perioada 01-30
martie 2013, simultan In doua sali.
Lista finala a liceelor participante va fi afisata pe site-ul competitiei, dupa validarea echipelor inscrise.
Dupa disputarea acestei etape vor exista doua echipe castigatoare, cate una pentru fiecare din cele 2 sali de
desfasurare. Aceste echipe vor merge direct in turneul final.
Etapa 2 - etapa pe regiune - (26 aprilie - 12 mai 2013)
Castigatoarele din judetele participante se vor deplasa pentru etapa pe regiune In 8 erase (Iasi, Timisoara,
Constanta, Brasov, Oradea, Tg. Mures, Buzau, Craiova). Transportul, masa si cazarea vor fi asigurate de
catre organizatori (S,C, Coca-Cola Romania SRL ~i S,C, Convergent Media SRL), Aceasta etapa va dura 3
zile ~i va fi programata astfel incat sa nu fie perturbat programul de studiu (vineri seara - duminica inclusiv).
Meciurile se vor juca in sistem grupa (fiecare echipa vajuca impotriva fiecareia din celelalte echipe), la final
fiind desernnata castigatoarea pe regiune, echipa cu cele mai multe puncte acumulate.

Organizarea regiunilor:
Regiunea 1, eu eentrul de joe la Timisoara. Vor juea eehipele cdstigdtoare din Timis, Hunedoara, CarasSeverin, Arad, Mehedinti
Regiunea 2, eu eentrul de joe la Oradea. Vorjuea eehipele cdstigatoare din Bihar, Satu Mare, Maramures,
Salaj, Cluj
Regiunea 3, eu eentrul de joe la Tg. Mures. Vor juea eehipele cdstigatoare din Mures, Bistrita Nasaud,
Sibiu, Alba, Harghita
Regiunea 4, eu eentrul de joe la Craiova. Vor juca echipele cdstigatoare din Dolj, Gorj, Olt, Teleorman,
Vdlcea
Regiunea 5, eu centrul de joe la Constanta, Vorjuca echipele cdstigdtoare din Cons tanta, Tulcea, Ialomita,
Giurgiu, Cdldrasi
Regiunea 6, eu eentrul de joe la Brasov. Vor juca eehipele cdstigdtoare din Prahova, Brasov, Arges,
Covasna, Ddmbovita
Regiunea 7, eu eentrul de joe la Iasi. Vor juca echipele cdstigatoare din Iasi, Vaslui, Suceava, Neamt,
Botosani
Regiunea 8, eu centrul de joe la Buzdu. Vorjuca eehipele cdstigatoare din Buzdu, Vrancea, Galali, Brdila si
Bacdu

Structura grupelor ~i datele etapei pe regiune se pot modifica in functie de numarul de echipe calificate,

Etapa 3 - Turneul final (24-26 mai 2013)
Cele 8 echipe de baieti castigatoare ale etapei regionale (Timisoara, Constanta, Oradea, Brasov, Tg, Mures,
Iasi, Craiova, Buzan) ~i 2 echipe de fete castigatoare ale etapei regionale se vor deplasa la Bucuresti pentru
etapa finala, acolo unde Ii se vor alatura cele doua castigatoare din Bucuresti. Aceasta etapa va dura 3 zile si
va fi prograrnata astfel incat sa nu fie perturbat programul de studiu (vineri seara - durninica inclusiv).
Transportul, masa ~i cazarea vor fi asigurate de catre organizatori (S,C, Coca-Cola Romania SRL ~i S,C,
Convergent Media SRL), Meciurile se vor juca In sistem grupa (fiecare echipa va juca impotriva fiecareia
din celelalte echipe), Castigatoarele
celor doua grupe de baieti vor disputa finala care va decide campioana
"Cupei Coca-Cola",
Echipele de fete calificate in etapa finala vor forma 0 grupa de 4 cu sistem elirninatoriu (sernifinala ~i finala),
Nurnarul echipelor calificate din etapa regionala se poate modifica In functie de structura finala a acestei

etape,
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