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Preambul
Recunoscând importanţa participării elevilor la proiecte şi rolul colaborării între cadrele didactice în
vederea ridicării calităţii procesului de predare- învăţare- evaluare, cele două părţi convin să colaboreze pe
bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în domeniul activităţilor extracurriculare, în cadrul
proiectului „COMUNICARE, COLABORARE, COMPETIŢIE, CALCULATOARE”.
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe următoarele
direcţii:
1. Derularea de proiecte educaţionale
Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării
Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă:
1. Iniţierea copiilor, încă de la o vârstă foarte fragedă, în informatică şi utilizarea eficientă a tehnicii
de calcul şi a mijloacelor moderne de comunicare;
2. Ridicarea nivelului de pregătire a copiilor, formarea unor deprinderi practice de utilizare a
calculatoarelor;
3. Dezvoltarea creativității elevilor;
4. Dezvoltarea relatiilor de colaborare şi a relaţiilor de competitivitate între elevii participanţi;
5. Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din școlile implicate în proiect;
6. Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipe;
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Art.3 Rolul părţilor
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1. va îndruma cât mai mulţi elevi să participe la activităţile de iniţiere/ dezvoltare în utilizarea
calculatorului;
2. va organiza şi desfăşura activităţi comune învăţători/institutori şi profesori cu reprezentanţii
şcolilor partenere;
3. va realiza lucrări plastice cu elevii, pentru a amenaja expoziţii tematice în şcoală şi pe internet;
4. va organiza concursul de informatică “Comunicare, Colaborare, Competiţie, Calculatoare” în
perioada 22 - 26 martie 2021 ;
B. Rolul instituţiei partenere:
1. va îndruma elevii să participe la activităţile de iniţiere/ dezvoltare în utilizarea calculatorului ;
2. va organiza şi desfăşura activităţi comune învăţători/ institutori şi profesori cu reprezentanţii
şcolilor partenere;
3. va realiza lucrări plastice cu elevii, pentru a amenaja expoziţii tematice în şcoală şi pe internet;
4. va participa la concursurile de creaţie înscrise în proiect;
5.
Art.4 Metodologia de lucru
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea la activităţile prevăzute în cadrul proiectelor comune
2. Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute
în Programele comune
3. Mediatizarea acţiunilor comune
4. Pentru buna derulare a Protocolului, părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor
desemna persoanele responsabile, care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date
specifice.
Art.5 Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
În condiţiile în care în termen de 60 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti
competente.
Art.6 Rezilierea protocolului
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii
prevăzută în protocol;
Art.7 Încetarea protocolului
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
b. Scopul contractului a fost atins;
c. Forţa majoră, dacă este invocată.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim trei săptămâni înainte de
încetarea cooperării.
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Art. 8 Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite.
Protocolul are valabilitatea de 1 an, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi perioade
de câte 1 an, dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu
minimum două luni înaintea expirării perioadei de valabilitate.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol
va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
Încheiat la Constanţa, astăzi ....................................., în trei exemplare, toate cu valoare de original, câte
un exemplar pentru fiecare parte.
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