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Nr. 13 din 18.01.2021 Nr. 777 din 21.01.2021 

     

  

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

 

       Art. 1. Părţile de convenţie 

       Casa Corpului Didactic Botoşani, cu sediul în Botoşani, Bd. Mihai Eminescu nr. 40, în 

calitate de partener, reprezentată prin dl. prof. Sorin LUCA, în calitate de Director 

 

     Şi 

      Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, cu sediul în Botoșani, Str. N. Iorga nr. 28, în 

calitate de partener, reprezentată de dl. prof. Gabriel HÂRTIE în calitate de Inspector Școlar 

General. 

 

      Art. 2. Obiectul protocolului de colaborare 

       Obiectul protocolului de colaborare îl reprezintă colaborarea  părţilor  în  vederea organizării 

şi desfăşurării atelierului de lucru cu titlul ”Realizarea de activități digitale interactive pe 

platforme educaționale la disciplina geografie”, pentru dezvoltarea aptitudinilor de lucru 

digitale ale profesorilor de geografie din județul Botoșani.  

       Atelierului de lucru abordează următoarele teme: 

 Aspecte teoretice în realizarea de activități digitale interactive pe platforme         

educaționale   

 Aspecte metodologice în proiectarea didactică a unei lecții online                   

      La atelierul de lucru sunt așteptați să participe cca 50 de profesori de geografie din 

învățământul preuniversitar județul Botoșani 

 

       Art. 3  Scopul protocolului de colaborare: 

       Pregătirea profesorilor de geografie pentru dobândirea/perfecționarea unor abilități de 

folosire a    instrumentelor IT pentru crearea de activități digitale interactive ce pot fi folosite 

atât  în activitatea online (sincron/asincron). cât și în activitatea clasică, desfășurată în sala de 

clasă. 

 

      Art. 4. Atribuţii comune: 

a) Contribuţia activă la realizarea scopului prezentului protocol; 

b) Promovarea activităţilor comune în condiţii stabilite de comun acord; 
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c) Participarea la activităţile comune iniţiate de una dintre părţi care servesc atingerii 

scopului şi obiectivelor programului; 

d) Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor furnizate între parteneri. 

 

      Art. 5   Atribuţii specifice: 

      5.1. Atribuţiile Casei Corpului Didactic Botoşani  

a)  Să difuzeze în teritoriul și să asigure participarea profesorilor de  geografie la atelierului       

    de lucru cu titlul ”Realizarea de activități digitale interactive pe platforme educaționale la      

    disciplina geografie”, 

b)  Să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţilor; 

c)  Să respecte calendarul activităţilor; 

d)  Să transmită partenerului, materialele reprezentative pentru fiecare activitate desfăşurată; 

e) Să colaboreze direct cu persoanele implicate, răspunzând la propunerile din partea    

    acestora; 

e) Să distribuie adeverinţele obţinute în urma evaluării către participanţii la activităţi. 

 

       5.2. Atribuţiile Inspectoratului Școlar Județean Botoșani:  

a)  Să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţilor şi să promoveze activitatea    

     prin informarea directorilor şi a profesorilor de geografie din  unităţile de învăţământ  din  

     judeţul Botoşani, astfel încât să asigure participarea unui număr cât mai mare a  

     profesorilor;  

b)  Să respecte calendarul activităţilor; 

c) Asigură transmiterea către Casa Corpului Didactic Botoşani a informaţiilor cu privire la  

     activităţile specifice  parteneriatului; 

 

       Art. 6 Durata protocolului de colaborare:  

      Acest protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării şi este valabil pe o perioadă de 

o lună, cu drept de prelungire prin act adiţional. 

 

     Art. 7 Dispoziții finale: 

     7.1. Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă 

activitatea de organizare atelierului de lucru cu titlul ”Realizarea de activități digitale 

interactive pe platforme educaționale la disciplina geografie”,. 

    7.2.  Partenerii prezentului protocol vor veghea la derularea în bune condiții a activităților 

precizate în prezentul protocol de colaborare. 

     7.3. Protocolul poate fi modificat sau completat, cu acordul scris  al părților semnatare ori de 

câte ori acestea convin, prin act aditional. Partea care are inițiativa modificării prezentului 

protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

7.4 Părţile vor încerca o rezolvare pe cale amiabilă a litigiilor care pot apărea în aplicarea 

şi/sau interpretarea prezentului protocol. 
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       Art. 8   Încetarea: 

        8.1. Înceterea  de drept la expirarea termenului prevăzut în protocolul de colaborare . 

        8.2. Colaborarea poate fi denunţată unilateral de către oricare dintre părţi printr-o notificare 

scrisă în termen de 15 zile de la comunicare. 

        8.3. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor părților prevăzute 

în prezentul protocol, acesta este reziliat de drept, fără punere în întârziere și fără nici o altă 

formalitate. 

 

        Art.9 Litigii :  

        9.1. Litigiile nascute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea ori alte 

pretenții decurgând din prezentul  protocol  vor fi supuse unei proceduri prealabile de  

soluționare pe cale amiabilă, iar când nu mai este posibilă înțelegerea, pe calea dreptului comun. 

 

        Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat astăzi, 21.01.2021, în 2 exemplare  

originale, câte un exemplar  pentru fiecare parte și reprezintă voința părților. 

 

 

Din partea 

Casei Corpului Didactic Botoşani 

Din partea 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

prof.  LUCA SORIN 

Director 

 prof.  Gabriel Hărtie 

Inspector Școlar General 
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