COLEGIUL NAŢIONAL
„VASILE LUCACIU”
BAIA MARE

Nr._____/___________

Nr._____/___________

PROTOCOL DE COLABORARE

Părţile: Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, ȋn calitate de instituție inițiatoare a
proiectului Concurs regional de creaţie şi artă, cu participare internațională, „Români Celebri – Constantin
Brâncuși, Vlad III Dracula”, ediţia a II-a, reprezentat de director, prof. Traian Covaciu și coordonator al
proiectului prof. dr. Daniela Sitar-Tăut şi___________________________________________, ȋn calitate de
instituție
colaboratoare
ȋn
proiectul
național,
reprezentat/ă
prin
director
_________________________________ și ________________________________, coordonator al
proiectului la nivelul instituţiei.
Preambul
Recunoscând importanţa proiectului propus, cele două părţi convin să colaboreze activ pe multiple
planuri de interes, în domeniul cultural+artistic.
Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea inter-instituţională pe următoarele
direcţii:
- promovarea și diseminarea informației și a activităților propuse prin proiectul asumat.
- prezentarea controversatei biografii istorice a lui Vlad III Dracula, prin diseminarea adevărului
documentar de legendele slave, maghiare, ruseşti şi fabulaţiile livreşti;
-relevarea activităţii de excepţie a unuia dintre cei mai celebrii romȃni, Constantin Brȃncuşi,
prezentȃnd biografia şi creaţia acestuia;
Art. 2 Direcţiile de bază ale colaborării
Scopul general al acestui protocol, concretizat în realizarea unei colaborări între instituţii, îl reprezintă:
participarea activă în acţiunile proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse.
Art. 3 Rolul părţilor
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
- să comunice şcolilor participante programul evenimentelor;
- să transmită on-line şcolilor partenere proiectul avizat de director;
- să ofere diplomă de participare pentru toate cadrele didactice implicate în proiect;
- să evalueze şi să clasifice lucrările înscrise;
- să realizeze volume cu ISBN aferente tematicii proiectului.
B. Rolul instituției partenere:
- să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat completat, semnat de director şi ştampilat;
- să realizeze un portofoliu şi să transmită şcolii organizatoare materiale reprezentative pentru fiecare
activitate desfăşurată.
Art. 4 Metodologia de lucru
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea la acţiunile comune;
2. Pentru buna derulare a Protocolului, părţile semnatare vor desemna persoanele responsabile, care
vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice.
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Art. 5 Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea acestui protocol 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 5 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 minimum 3 săptămâni înainte de
încetarea cooperării.
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 12 luni, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi
perioade de câte 1 lună, dacă niciuna din părţi nu notifică celeilalte părţi cererea de încetare a valabilităţii
sale.
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 în Baia Mare, astăzi _______________, în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un
exemplar pentru fiecare parte.
Director,

Director,

prof. Traian Covaciu
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