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Preambul

RecunoscEmd importanta activitatilor educative de tip formal ~i informal, precum ~i importanta

formarii comportamentului moral, partile canvin sa calaboreze pe baza de parteneriat activ pe

multiple planuri de interes, In domeniul proiectelor educationale, avand In vedere cunoa~terea ~i

acteptarea diferentelor etnice ~i religioase.

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare

Obiectul prezentului protocol de calaborare II reprezinta caoperarea interinstitutionala pe urmatoarele

directii:

1. Derularea de proiecte educationale camune

2. Derularea de activitati educative ~i extra~calare

3. Furnizarea de informatii specifice de interes institutional camun
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Art.2 Directiile de baza ale colaborarii

Scopul general al acestui protocol concretizat In realizarea unui parteneriat Intre institutii II reprezinta:

1. Pregatirea spirituala a copiilor pentru 0 viata sociala echilibrata

2. Participarea la activitatile comune

3. Organizarea unor Intalniri cu participarea reprezentantilor comunitatii, ai Arhiepiscopiei

Tomisului, profesorilor, elevilor ~i parintilor elevilor.

4. Atragerea de noi parteneri ~i colaboratori In proiectele educationale derulate In comun.

5. Diseminarea informatiilor privind activitatile realizate In cadrul proiectelor ~i programelor

educative ~i promovarea permanenta a acestora.

6. Diseminarea rezultatelor proiectelor.

7. Organizarea de activitati comune pentru formarea continua a personalului didactic In domeniul

teologic ~i al aidacticii predarii religiei.

Art.3 Rolul partilor

A. Rolul institutiei initiatoare:

1. Respectarea atributiilor care se vor stabili In cadrul fiecarui proiect derulat ~i care se vor

constitui Anexe la prezentul Protocol de colaborare.

2. Redactarea proiectelor educationale ~i asigurarea constituirii relatiilor parteneriale intra- ~i

interinstitutiona Ie.

3. Constituirea echipelor de proiect ~i identificarea spatiilor-suport pentru desfa~urarea activitatilor

proiectate.

4. Mobilizarea cadrelor didactice, elevilor, studentilor ~i parintilor In proiectarea ~i elaborarea

documentelor necesare optimei desfa~urari a activitatilor comune.

5. Coordonarea ~i monitorizarea derularii activitatilor.

6. Recunoa~terea rezultatelor obtinute prin elaborarea ~i Inregistrarea documentelor doveditoare

adecvate (proces verbal, adeverinta, diploma etc.).

7. Realizarea diseminarii rezultatelor proiectului, prin mentionarea institutiilor partenere.

B. Rolul institutiei partenere:

1. Respectarea atributiilor stabilite In cadrul activitatilorjproiectelor comune.

2. Promovarea proiectelor comune.

3. Participarea, prin reprezentantii desemnati, la derularea proiectelor educationale.

4. Diseminarea rezultatelor proiectelor pe site-ul institutiei ~i In presa.

5. Colaborarea la Intocmirea ~i avizarea proiectelor.

6. Monitorizarea, evaluarea ~i diseminarea rezultatelor proiectelor.
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8. Asigurarea materialelor informative ~i formative de interes comun.

Art.4 Metodologia de lucru

Pat1ile semnatare convin asupra urmatoarelor modalitati de lucru:

1. Participarea la activitatile comune ale proiectelor educationale.

2. Elaborarea Programelor anuale de actiuni comune care sa puna in practica prevederile

prezentului Protocol.

3. Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea ~i punerea in practica a actiunilor

prevazute in Programele comune.

4. Mediatizarea actiunilor comune:

5. Analiza, pe baza de rapoarte, a realizarii obiectivelor comune, a respectarii directiilor principale

de colaborare ~i a actiunilor prevazute in Programele anuale convenite.

Art.5 litigii

Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executa rea, modificarea ~i incetarea ori alte pretentii

decurgand din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

In conditiile in care in termen de 30 de zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale pat1i1e nu

reu~esc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare se poate adresa instantelor

judecatore~ti competente.

Art.6 Rezilierea protocolului

Constituie motiv de reziliere a prezentului contract urmatoarele:

a. Nerespectarea de catre pat1ile contractante a prevederilor prezentului protocol;

b. Schimbarea obiectului de activitate in masura in care este afectata desfa~urarea

activitatii prevazuta in protocol.

Art.7 Incetarea protocolului

Constituie motiv de incetare a prezentului contract urmatoarele:

a. Acordul pat1ilor pentru incetarea contractului;

b. Scopul contractului a fost atins;

c. Fot1a majora, daca este invocata.

Anularea acestui protocol va fi facuta sub forma unui anunt scris, cu minim doua saptamani inainte de

incetarea cooperarii.

Art. 8 Dispozitii finale

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acopera intreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite.
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In cazul derularii de proiecte specifice care implica- In parte- facultatile1 din cadrul Universitatii "Ovidius"

Constanta se vor elabora Anexe la prezentul protocol-cadru, cu mentionarea clara a rolului ~i

responsabilitatilor partilor implicate.

Protocolul are valabilitatea de 1 an, de la data semnarii sale, cu prelungirea automata, pentru noi

perioade de d3te 1 an, daca niciuna din parti nu notifica celeilalte parti, cererea de Incetare a valabilitatii

sale, cu minimum 1 luna Inaintea expirarii perioadei de valabilitate.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al partilor semnatare ori de cate ori

acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are initiativa amendarii prezentului

protocol va transmite celeilalte parti, spre analiza, In scris, propunerile respective.

Prezentul protocol are In vedere desfa~urarea proiectelor: Ataturi de semeni (ed. 111/' De fa Sfantuf

Andrei, fa Sfantuf Nicofae (ed. V); Primavara credintei (ed. 1V/ dar ~i a altar proiecte propuse ~i

mentionate In Anexe.

Incheiat la Constanta, astazi , In 4 exemplare, toate cu valoare de original, cate

doua exemplare pentru fiecare parte.

Institutia initiatoare,

Inspectoratul Scalar Judetean

Constanta

Institutia partenera,

Arhiepiscopia Tomisului

Constanta

I MINISTERUL

ED

I Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Stiinte Ecanomice, Facultatea de Istorie !ii Stiinte Politice, Facultatea de Farmacie,
Facultatea de Medicina, Facultatea de psihologie !ii Stiinte ale Educatiei, Facultatea de Litere, Facultatea de Educatie fizica !ii
Sport, Facultatea de Teologie, Facultatea de Matematica !ii Informatica, Facultatea de Fizica, Chimie, Electronica !ii Tehnologia
Petrolului, Facultatea de Arte, Facultatea de Stiinte ale Naturii !ii Stiinte Agricale, Facultatea de Drept, Stiinte administrative !ii
Sociologie, Facultatea de Constructii, Facultatea de inginerie mecanica, industriala !ii maritima, Centrul pentru invatamant la
Distanta !ii Invatamant cu Frecventa Redusa.
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