
Formularul se transmite pentru avizare la secretariatul l$J Mure�, in doua exemplare sau prin fax, cu eel pu\in 10 zile lucratoare inainte 
de plecare, impreuna cu anexele prevazute in procedura! ! 

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN MURE$, 

NR. ____ / _______ _ 

SE APROBA, 
INSPECTOR $COLAR GENERAL, 

Prof. loan MACARIE 

Catre 

(unitatea de invatamant) 

(localitatea, judetul) 
telefon ________________ _ 

Nr. inreg. _______________ _ 
AVIZAT, 

Inspector �colar, 
prof. Diana Anca NIȚULESCU 

Inspectoratul $Colar Judetean Mure� 
1. Va rugam sa aprobati deplasarea/excursia/tabara de studii/agrement/tematica/concurs/festival __

efectuata cu un numar de_ elevi din clasele -----� �i un numar de __ cadre didactice insotitoare.
2. Itinerar: -----------------------------------

__________________________ $I RETUR
3. Perioada _______________ Durata excursiei: ___ zile, L Ma Mi J V S D 
4. Obiective (activitati) vizate: ____________________________ _

5. p roaramu excurs1e1:
Ziua Activitate in localitatea Orele Activitate in localitatea Orele 

Plecarea din localitatea 

Sosirea inaooi in localitatea 
6. Mijloace de transport: ______________________________ _

asigurate de _________________ cu licenta de transport nr. _______ _
7. Am optat pentru organizarea excursiei in zilele mai sus mentionate, din urmatoarele considerente:

8. Colectivul de cadre didactice care raspunde de organizarea excursiei:
- cadre didactice insotitoare care raspund de securitatea elevilor: Subsemnafii, insofitori ai elevilor in aceasta

deplasare, dec/aram pe propria raspundere ca vom asigura securitatea fi integritatea e/evilor participanfi. Am efectuat 
instruirea elevilor, prezentandu-le normele de comportament civilizat fi cele pentru asigurarea integritafii !or fizice, 
conform legis/afiei 1colare in vigoare. 

1. ____________________ (conducator) ____ semnat. ____ _ 
2. ----------------------------- semnat.. ___ _ 
3. ----------------------------- semnat. ____ _ 
4. ----------------------------- semnat. ____ _ 
5. _____________________________ semnat.. ____ _ 

Anexez prezentei cereri programul de recuperare a orelor. 

IMI ASUM AASPUNDEREA PENTRU EXACTITATEA DATELOR 
DIRECTOR, 

NUMELE $I PRENUMELE _____________ SEMNATURA _______ L.S. 
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R O M Â N I A 

              MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

        INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ 

TÂRGU-MUREŞ 540097, STR. VICTOR BABEŞ NR. 11 

TELEFON: 0265/213779, FAX: 0265/218473 

E-MAIL office@edums.ro 

www.edums.ro 

DENUMIREA  ONG / INSTITUŢIEI 

ADRESA____________________________________ 

TELEFON: ______________, FAX______________, 

E-MAIL __________________________________, 

WEB __________________________________ 

Nr. _____/_______________          Nr. _____/_______________ 

 

 

În aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

a Notificării M.E.N./D.G.I.P. nr. 44418/4.12.2000, a Adresei M.E.C.T./D.G.A.E. nr. 42566/12.12.2002,  

a precizărilor M.ED.C./M.E.C.T.S. nr. 42207/4.10.2005, nr. 30180/04.04.2006 şi nr. 50470/3.11.2010,  

a notificărilor ulterioare în vigoare, 

se încheie prezentul 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

I. COLABORATORII 

1.1.  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Târgu-Mureş, str. V. Babeş nr. 11, telefon 0265-

213779, fax 0265-214873, judeţul Mureş, reprezentat prin prof. IOAN MACARIE având funcţia de inspector şcolar 

general, în calitate de COLABORATOR, numit în continuare I.Ş.J. MUREŞ.  

şi 

1.2. ONG / INSTITUŢIA, cu sediul în __________________________________, tel. __________________, fax. 

_______________, reprezentată prin ___________________________________, având funcţia de ____________________, în 

calitate de COLABORATOR, numit în continuare (se trece denumirea prescurtată, care va fi folosită în continuare în textul 

protocolului, apoi această paranteză se şterge) 

 

 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

2. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea de proiecte educaţionale, aşa cum sunt detaliate în anexe, 

ce fac parte integrantă din prezentul protocol. 

 

 

III. DURATA PROTOCOLULUI 

3.1.  Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de ……. ani, începând cu data semnării sale şi se poate prelungi cu acordul 

părţilor  prin încheierea unui act adiţional. 

 

IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII 

4.1.  I.Ş.J. MUREŞ -  îşi desemnează responsabilii pentru realizarea proiectului convenit, după cum urmează: 

- responsabil cu implementarea proiectului - inspectorul școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare prof. dr. 

Diana-Anca Nițulescu 

- colaboratori alți specialiști în domeniu, după caz. 

4.2. ONG/INSTITUŢIA…-  îşi desemnează responsabilii pentru realizarea proiectului convenit, după cum urmează: 

- coordonator …………….; 

- responsabil cu implementarea…………………..; 

- colaboratori alți specialiști în domeniu, după caz. 

4.3. Programele de activitate întocmite în baza prezentului protocol vor decurge şi vor completa planurile manageriale anuale si 

planurile operaţionale ale instituţiilor colaboratoare. 

4.4.  Părţile vor colabora inclusiv pentru sensibilizarea tuturor factorilor responsabili din comunitate – autorităţile administraţiei 

publice locale, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale – în legătură cu situaţia reală din sistemul şcolar 

preuniversitar din judeţ, coroborat cu obiectivele prezentului protocol.  

 

(se trec alte condiţii, dacă este cazul. Ulterior completării ştergeţi această paranteză) 

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1.  În cadrul parteneriatului, I.Ş.J. MUREŞ se obligă: (ATENŢIE: FORMULARILE DE MAI JOS, SUNT DOAR 

EXEMPLE ! SELECTAŢI DIN ELE DOAR CE SE POTRIVEŞTE PROIECTULUI DVS. ! ULTERIOR 

COMPLETĂRII ŞTERGEŢI ACEASTĂ PARANTEZĂ !!) 

 

a. să menţină  o legătură permanentă cu . ONG/INSTITUŢIA…  prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării 

prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri; 

b. să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de îndrumare şi control cu tematică specifică 

în unităţile de învăţământ, consultând reprezentanţii . ONG/INSTITUŢIA…, după caz. 

c. să participe în echipe mixte la acţiuni cu tematică specifică şi la instruirile personalului organizate de . 

ONG/INSTITUŢIA…-   în domeniul ……………...  
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d. să ofere acces în unităţile de învăţământ personalului desemnat de  ONG/INSTITUŢIA…  pentru activităţile specifice 

menţionate în prezentul protocol. 

 

 

5.2.   În cadrul parteneriatului,  ONG/INSTITUŢIA…-  se obligă:  

 

a. să menţină o legătură permanentă cu I.Ş.J. MUREŞ, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, 

reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre parteneri, în mod special asupra 

derulării activităţilor prevăzute în proiectul/proiectele anexate prezentului protocol de colaborare, solicitând avizările 

dispuse de legislaţia în vigoare, pentru acestea; 

b. să respecte legislaţia şcolară în vigoare atunci când demarează acţiuni educative în unităţile de învăţământ şi să sprijine 

I.Ş.J. MUREŞ în realizarea ……………..; 

c. să organizeze activități extrașcolare din domeniul ………………, în condiţii de legalitate, activităţi la care să faciliteze şi 

participarea reprezentanților I.Ş.J.MUREŞ, prezentând în prealabil spre avizare eventualele materiale de conținut ce vor fi 

utilizate cu copiii/elevii; 

d. să consulte în prealabil I.Ş.J. MUREŞ atunci când desfăşoară campanii de informare, educare şi comunicare în 

concordanţă cu problemele specifice identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările 

………………………………, şi alte activităţi specifice din domeniul …………………, cu implicarea elevilor şi a 

personalului din unităţile de învăţământ din judeţul Mureş. 

e. să furnizeze elevilor şi cadrelor didactice, în acţiunile desfăşurate pe baza prezentului protocol, după caz, servicii 

acreditate de formare în domeniul _________________________________ şi să ofere consultanţă de specialitate I.Ş.J. 

MUREŞ şi unităţilor de învăţământ din judeţul Mureş în organizarea acţiunilor specifice. 

f. să își desfășoare activitatea fără a perturba programul școlar. 

 

 

VI.  RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

 

6.1. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării, revine 

părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii. 

 

 

VII. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII 

 Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 

a. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 

b. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

c. cazul de forţă majoră; 

d. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală 

a acestuia, printr-o notificare scrisă cu cel puţin 15 zile înainte de data rezilierii. 

 

 

VIII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂŞURĂRII COLABORĂRII 

8.1.  Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare al colaborării, se efectuează în scris sau prin corespondenţa 

electronică. 

 

IX. LITIGII. 

9.1.  Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului protocol de colaborare, se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, 

dacă altfel nu este posibil, în instanţă. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în două (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

colaborator. 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

PROF. IOAN MACARIE 

 

 

L.S. 

DIRECTOR/PREŞEDINTE, 

 ____________________________ 

 

 

L.S. 

 

 

AVIZAT, 

INSPECTOR ŞCOLAR  

PROF. DR. DIANA-ANCA NI’ULESCU 

…………………………… 

 

 

CONSILIER JURIDIC, 

JR.DARIA DAVIDOV 

……………………. 
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