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Instituţia inițiatoare, 

 

 

 
Școala Gimnazială nr.28  „Dan Barbilian” Constanța 

Str. Decebal nr.15 , Constanța 

Tel. 0341405847 

Email: sc28cta@yahoo.com 

               Instituţia parteneră, 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

Nr.................. /................ Nr. ................./................. 

 PROTOCOL DECOLABORARE  
 

Părţile: 

                ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 ”DAN BARBILIAN” Constanța, reprezentată prin 

Director, prof. Moraru Constanda, coordonatori: prof. Moraru Constanda, email: 

moraruconstanda@yahoo.com, tel. 0722747831, prof. Dinică Dana-Oana, email: 

oanadinica2009@yahoo.com, tel. 0747087987 şi membri în echipa de proiect : prof. Simion 

Cristina, prof. Socariciu Paula, prof. Șuteu Laura, prof. Popa Mădălina, prof. Georgescu Alina şi 

 
........................................................................................................................................................................., 

reprezentată prin............................................................................................................................................ 

și    coordonatori:  ………………………………………………………………………………….…………. 

......................................................................................................................................................................... 
 

Preambul 

Recunoscând importanţa conștientizării tinerilor cu privire la necesitatea implicării fiecăruia în amenajarea și 

păstrarea unui mediu curat și estetic în care să își desfășoare activitatea școlară cu mijloace proprii și valorificând 

materialele reciclabile și imaginația, propunem acest proiect din domeniul ecologie și protecția mediului, ŞCOALA 

MEA COLORATĂ. 

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare 

1. Derularea activităţilor propuse în invitaţie; 

2. Furnizarea de materiale foto și video pentru expoziție. 

Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării 

Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă :  

- colaborarea între comunitatea locală şi şcoli pentru un schimb fructuos de idei creative în vederea amenajării și 

întreținerii spațiului de lucru pe principii ecologice, pentru a păstra sănătatea oamenilor şi a mediului; 

 - dezvoltarea creativității elevilor 

 -  dezvoltarea capacității de a lucra în echipă 

 -  realizarea de schimburi de experiență ăntre cadrele didactice din școlile implicate în proiect 

Art.3 Rolul părţilor 

A. Rolul instituţiei iniţiatoare: 

1. Școala organizatoare realizează o expoziţie cu fotografii trimise de şcolile participante pe  parcursul derulării proiectului şi 

afișe createde elevi/preșcolari,care ilustrează atractivitatea și oportunitățile oferite de școală/grădiniță. 

2. Membrii echipei de implementare vor disemina şi mediatiza activităţile şi produsele acestora prin anunţuri pe site-ul 

şcolii, forumul ISJ, comunicate depresă. 

3. La final se va realiza raportulde evaluare, în urma analizei proiectului, a  discuţiilor cu partenerii şi şcolile participante. 

B. Rolul instituţiei partenere: 

1. Să se implice în amenajarea grădinilor școlilor și pregătirea de sezon a plantelor; amenajarea interioarelor școlilor 

cu plante ornamentale, picturi murale; eco-decor - aranjamente de interior, folosind ca suport materiale reciclabile, 

realizarea unui spațiu /colț al anotimpurilor; 
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2. Elevii, cadrele didactice, părinții din şcolile participante, vor realiza materiale cu potențial didactic/ machete 

ilustrând atractivitatea și oportunitățile oferite de fiecare școală/grădiniță; 

3. Şcolile partenere vor trimite pe parcursul derulării proiectului, fotografii care să ilustreze activitățile şi afișele 

create de elevi/preșcolari. 

Art. 4  Metodologia de lucru 

Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 

1. Participarea la acțiunile proiectului conform diagramei 

2. Mediatizarea acţiunilor comune 

3. Organizarea festivității de premiere 

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 30 de 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 prezentuluiprotocol; 

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 încetareacontractului; 

b. Scopul contractului a fostatins; 

c. Forţa majoră, dacă esteinvocată. 

           Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 2 săptămâni înainte de încetare a 

cooperării.  

Art. 8 Dispoziţii finale 

         Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a 

obiectivelor comune convenite. 

         Protocolul are valabilitatea de 12 luni, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi perioade de 

câte1an, dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum 2 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 astăzi ............................., în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru 

fiecare parte. 

 
 

Instituţia iniţiatoare, 
 

 
Reprezentant, 

Director , 

                Prof. Moraru Constanda 

Instituţia parteneră, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reprezentant, 


