
                      ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA, TECUCI 

                                                   Bd. Victoriei, nr. 12 

                                                  Telefon: 0742856737 

 

                                                        Nr. ...... din ..................................... 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 

          Între ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA TECUCI, reprezentată de președintele acesteia, 

prof. Dumitru Voinea, şi ................................................................................................, reprezentat de 

......................................................................................................................................................., denumite în 

continuare părţi, s-a încheiat prezenta convenţie de colaborare în scopul promovării principiilor şi 

caracteristicilor educaţiei, în cadrul proiectului .......................................................................... ........... 

......................................... și/sau altor proiecte ce vor fi derulate, de comun acord, în perioada 

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

 

PREAMBUL 

 

          Părţile convin să stabilească între ele relaţii de colaborare în domeniul educaţiei cu prilejul 

desfăşurării activităţilor din cadrul proiectelor. 

          Părţile se vor consulta în vederea stabilirii celor mai adecvate metode şi mijloace care să permită 

realizarea în comun sau de către o singură parte în beneficiul celeilate a unor activităţi de informare/educare 

în domeniul educaţiei. 

 

SCOPUL 

 

*Promovarea încrederii în valenţele educaţiei, în capacitatea acesteia de a pregăti viitorul; 

*Popularizarea principiilor şi caracteristicilor educaţiei; 

*Implicarea elevilor în desfăşurarea activităţilor organizate de ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA, 

TECUCI ; 

*Promovarea unei educaţii estetice (pictură, teatru, muzică, dans, etc); 

*Dezvoltarea unor proiecte ce vizează protecția și conservarea mediului înconjurător, dragostea față de 

natură și un stil de viață sănătos; 

*Elaborarea unor materiale în parteneriat: broşuri, pliante, postere, CD, prezentări PPT, filme, etc. care să 

contribuie la informarea corectă a opiniei publice din comunitate; 

 

 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

I. ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA TECUCI 

1. Va colabora cu ................................................................................................ în vederea popularizării 

acestor proiecte; 

2. Va pune în circulaţie materiale provenite din interiorul ................................................................................. 

.........................., menţionând de fiecare dată sursa de provenienţă; 

3. Va proteja imaginea .............................................................................................................  şi va face public 

cu orice ocazie parteneriatul cu aceasta; 

4. Va raporta fiecare activitate desfăşurată în care au fost folosite materiale şi imaginea 

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

 

II. ............................................................................................................................. ...... 
1. Va colabora cu ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA, TECUCI, în realizarea de campanii de 

informare a opiniei publice privind domeniul specific de activitate; 



2. Va sprijini ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA, TECUCI în elaborarea de materiale (broşuri, 

pliante, postere, CD, prezentări PPT, filme, etc.) care să contribuie la buna informare, la schimbarea 

comportamentului opiniei publice faţă de anumite aspecte ale vieţii ce ţin de educaţia ecologică; 

3. Va pune în circulaţie materialele rezultate în urma colaborării cu ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE 

GEEA, TECUCI, în cadrul activităţilor derulate, menţionând de fiecare dată sursa de provenienţă; 

4. Va proteja imaginea ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA, TECUCI şi va face public cu orice 

ocazie parteneriatul cu acesta. 

 

 

ALTE PREVEDERI 

 

1. În derularea prezentului protocol, părţile se vor întâlni pentru alcătuirea de programe concrete  cu termene 

şi responsabilităţi clar definite. 

2. Cele două părţi convin ca în derularea tuturor manifestărilor educative să se consulte şi să contribuie 

efectiv la realizarea obiectivelor propuse. 

3. Nici una dintre părţi nu va întreprinde activităţi sau acţiuni care implică şi responsabilităţi pentru cealaltă 

parte fără acordul acesteia. 

4. Prezentul protocol se încheie pe perioada anului școlar 2017-2018, putând fi denunţat de oricare dintre 

părţi, dacă din motive justificate colaborarea nu se derulează corect. 

 

 

ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

 

1. Cererea de desfacere a prezentului protocol se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

2. Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA          ...................................................................................    

                         TECUCI                                                            ................................... 

 

                    PREȘEDINTE,                                                          .............................. 

               Prof. Dumitru Voinea                                            ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


