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PROTOCOL
încheiat între Liceul Greco - Catolic “Timotei Cipariu” și
Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1

PROTOCOL
nr.______/____________
Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, Sector 1, str.
Neatârnării nr. 5, reprezentată prin Director - Prof. IFTENE IULIA MĂDĂLINA, denumită în
continuare SGSS1, în calitate de predator
și
Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul în București, Sector 1, str. Bucegi nr. 97,
reprezentată prin Director - Prof. MARIA FODOCA, denumită în continuare LGRCAT, în
calitate de primitor

I. PREAMBUL
Predatorul pune la dispoziția primitorului, începând cu data prezentului protocol, un număr de
20 locuri de cazare în incinta internatului situat în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru
Surzi nr. 1, cu sediul în str. Neatârnării nr. 5, sector 1, București. Începând cu anul școlar
2015-2016, Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu” are drept de folosință asupra spațiului
menționat.

II. SCOPUL ŞI OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Art. 2.1. În vederea realizării unor relaţii de colaborarea între LGRCAT şi SGSS 1, părţile au
convenit să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru asigurarea unor condiţii bune de
cazare şi supraveghere a copiilor şi tinerilor cuprinşi în programul de internat.
Art. 2.2. Părţile au stabilit de comun acord ca grupul de elevi din LGRCAT să beneficieze de
spaţiu de cazare in incinta internatului SGSS 1, iar SGSS 1 pune la dispoziţia LGRCAT spaţiu

de cazare şi servire a mesei, conform procesului verbal de predare-primire, ce constituie anexă
la prezentul contract.
Anexa la prezentul protocol poate fi completată/modificată pe parcursul duratei închirierii în
funcţie de dotările/modificările intervenite.

III.

DURATA COLABORĂRII

Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu anul școlar 20152016.

IV.CONTRIBUŢIA PĂRȚILOR LA REAL1ZAREA COLABORĂRII
Art. 4.1. LGRCAT desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe
domnul............................., având funcţia de.....................
Art. 4.2. SGSS 1 descmnează ca ca responsabil pentru realizarea colaborării
pe..............................având funcția de..........................
Art 4.3. În cadrul parteneriatului,
LGRCAT se obligă:
a) să mențină o legătură permanentă cu şcoala parteneră, prin reprezentanţii desemnaţi, în
scopul inforrnării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile desfăşurate
în internat;
b) să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul căminului, instalațiile
electrice şi sanitare puse la dispoziţie, iar la încetarea colaborării, să le restituie în
starea consemnată în procesul - verbal de predare - primire de la data încheierii
protocolului;
c) să răspundă patrimonial de lipsurilc şi deteriorările produse bunurilor din cameră şi
din spaţiile de folosinţă comună. Pagubele rnateriale se vor suporta direct de către
persoanele identificate;
d) să respecte norrnele de acees în cămin, normele igienico-sanitare și cele de prevenire şi
stingerea incendiilor;
e) să respecte regulamentul de ordine interioară al căminului Școlii Gimnaziale pentru
Surzi nr.1;
f) să suporte cheltuielile de întreținere, respectiv plata utilităților (electricitate, apă, gaze),
care se va face în termen de 20 de zile de la înștiințare, în sistem paușal, pe baza
notelor de calcul prezentate de conducerea SCSS1;
g) să asigure permanent curăţenia pentru spațiile puse la dispoziție.
SCSS1 se obligă:
a) să permită accesul personalului desemnat de unitatea de învăţământ parteneră pentru
activităţile specifice menţionate în prezentul protocol;
b) să asigure permanent curăţenia spaţiile de folosinţă comună ale căminului (holuri, săli
de lectură, scări, grupuri sanitare comune) şi în spaţiile aferente cărninului;
c) să asigure execuţia lucrărilor de întreținere şi reparaţii necesare pentru utililizarea
spaţiilor de folosinţă cornună ale căminului;

d) să asigure paza în cămin,prin personalul special angajat, precum și dotările necesare
pentru respectarea normelor igienico-ganitare şi a normelor de siguranţă împotriva
incendiilor.

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Art. 5.1 Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul protocol, cu
efect negativ asupra colaborării, revine părților, aşa cum s-a obligat fieecare dintre acestea,
prin clauzele contractuale, conforrn legii.

VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII
Art. 6.1 Următoarele condiții duc la încetarea colaborării:
a. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;
b. cazul de forţă majoră;
c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate
cere rezilierea unilaterală a acestuia.

ALTE CLAUZE ALE DESFĂŞURĂRII COLABORĂRII

VII.

Art. 7.1. Comunicările între colaboratori privitor la modul de desfăşurare a colaborării se
efectuează în scris sau prin corespondenţă electronică.

VIII.

LITIGII

Art.8.1. Toate litigiile decurgând din interpretarea și aplicarea prezentului Protocol vor fi
soluționate cu precădere pe cale amiabilă, în caz contrar, de instanțele judecătorești de drept
comun.
Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ______________/2015, în 4 (patru) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte, unul pentru Inspectoratul Școlar al Municipiului București, și unul
pentru Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice
Sector 1 și își produce efectele pe o perioadă de 4 (patru) ani.
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