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PROTOCOALE DE COLABORARE 

ISJ CONSTANŢA ŞI ALTE INSTITUŢII PARTENERE 

An şcolar 2012- 2013 

 

 

 

1. Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec (28.09.2012)- protocol- de colaborare pentru derularea 

campaniei Patrula de reciclare (educare în spiritul colectării selective a deşeurilor) (1 an) 

2. Universitatea „Ovidius” Constanţa şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (nr. 3251A/28.09.2012)- protocol- 

cadru de colaborare privind formarea elevilor şi studenţilor în direcţia promovării stilului de viaţă sănătos (1 

an) 

3. Green Family SRL (nr. 3250A/28.09.2012)- protocol- cadru de colaborare privind derularea unui proiect-pilot 

în 2 unităţi de învăţământ din municipiul Constanţa referitor la nutriţia sănătoasă (1 an) 

4. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa (nr. 3398A/9.10.2012)- protocol- cadru de 
colaborare privind desfăşurarea de programe şi proiecte de prevenire a consumului de droguri universale în 
scopul reducerii factorilor de risc în rândul întregii populaţii, în special a copiilor şi tinerilor (1 an) 
 

5. Serviciul Rutier Constanţa (nr. 2990A/13.09.2012)- protocol- cadru de colaborare privind derularea 

activităţilor de educaţie rutieră în şcolile din judeţul Constanţa (1 an) 

6. Federaţia Română de Rugby prin Departamentul de Dezvoltare Dobrogea (3068A/18.09.2012)-  protocol- 

cadru de colaborare privind promovarea şi dezvoltarea rugby-ului în rândul elevilor (1 an şcolar) 

7. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa (nr. 3508A/16.10.2012)- protocol- cadru de colaborare 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, precum şi optima derulare a examenelor 

naţionale în anul şcolar 2012- 2013 (1 an) 

8. Fundaţia World Vision România (nr. 3540A/18.10.2012)- protocol- cadru de colaborare în scopul organizării 

unor activităţi  educative comune. (1 an şcolar) 

9. Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (nr. 3699A/30.10.2012)- protocol- cadru de colaborare în scopul 

derulării de activităţi ştiinţifice comune (1 an) 

10. Colegiul Psihologilor din România (nr. 3647A/25.10.2012)- protocol- cadru de colaborare în vederea 

sprijinirii reciproce în activităţi specifice şi a îmbunătăţirii cadrului instituţional şi juridic privind 

reglementarea activităţii psihologice din cadrul instituţiilor de învăţământ (1 an) 

11. Spitalul Privat Isis  (nr. 3777A/05.11.2012)- protocol- cadru de colaborare în vederea derulării de activităţi 

prin care să se promoveze stilul de viaţă sănătos în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa. (1 an) 
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12. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa  (nr. 3915A/13.11.2012)-  protocol- cadru de colaborare  

în vederea derulării de activităţi prin care să se promoveze sănătatea şi educaţia pentru  sănătate în 

unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa. (1 an) 

13. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Club Sportiv Rapid (nr. 3915A/13.11.2012)-  protocol- cadru de 

colaborare  în vederea promovării performanţei în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa. (1 an) 

14. Centrul militar zonal Constanta- MAN- (nr. 4341A/05.12.2012) -  protocol- cadru de colaborare  în vederea 

derulării de activităţi prin care să se promoveze profesia militara în unităţile de învăţământ din judeţul 

Constanţa. (1 an) 

15. Societatea de Știinţe Matematice din România (nr. 4322A/05.12.2012) - protocol- cadru de colaborare în 

vederea derulării de competiţii cu specific matematic sau interdisciplinar în unităţile de învăţământ din 

judeţul Constanţa și a creșterii calităţii competiţionale. (1 an) 

16. Organizaţia „Salvaţi copiii”- filiala Constanţa (nr. 4627A/20.12.2012) - protocol- cadru de colaborare în 

vederea derulării de acţiuni socio- educaţionale şi umanitare în unităţile de învăţământ din judeţul 

Constanţa (1 an) 

17. Universitatea „Andrei Şaguna” (nr. 123A/15.01.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea derulării de 

proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa. (1 an) 

18. Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa (nr. 4322A/05.12.2012) - protocol- cadru de colaborare în 

vederea pregătirii tinerilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă . (1 an) 

19. Facultatea de Litere Constanţa (nr. 212A/2/21.01.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea derulării 

de proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

20. Facultatea de Arte Constanţa (nr. 212A/3/21.01.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea derulării 

de proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

21. Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa (nr. 212A/21.01.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea 

derulării de proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

22. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Constanţa (nr. 211A/21.01.2013) - protocol- cadru 

de colaborare în vederea derulării de proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul 

Constanţa.  (1 an) 

23. Inspectoratul de Poliţie al judeţului Constanţa- Serviciul Rutier(nr. 230386A/31.01.2013) - protocol- cadru 

de colaborare în vederea derulării de activităţi de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ din judeţul 

Constanţa (1 an) 

24. Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni (nr. 624A/21.02.2013) - protocol- cadru de colaborare în 

vederea derulării de evenimente de natură ştiinţifică. (1 an) 

25. Universitatea „Ovidius” Constanţa (nr. 1720/04.03.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea 

derulării de proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

26. Universitatea Maritimă Constanţa (nr. 1181/05.03.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea 

derulării de proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 
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27. Asociaţia ECO- WATCH Constanţa (nr. 874A/05.03.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea derulării 

de proiecte educaţionale de mediu în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

28. Academia de fotbal „Gheorghe Hagi” (nr. 1181/05.03.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea 

derulării de activităţi de selecţie a elevilor pentru pregătirea sportivă de performanţă.  (1 an) 

29. Arhiepiscopia Tomisului Constanţa (nr. 1014A/13.03.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea 

derulării de proiecte educaţionale având în vedere cunoaşterea diferenţelor etnice şi religioase în randul 

elevilor din unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

30. Facultatea de Matematică  şi Informatică Constanţa (nr. 1585A/10.04.2013) - protocol- cadru de colaborare 

în vederea derulării de proiecte educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

31. Inspectoratul de Jandarmi Constanţa (nr. 1883A/26.04.2013) - protocol- cadru de colaborare în vederea 

promovării ofertei  educaţionale în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa.  (1 an) 

 

 

 


