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Protocol de colaborare
I. Părţile acordului
I.1 Asociaţia GREEN REVOLUTION, cu sediul în București, str. Avrig nr. 21-31,

înregistrată la Registrul Special al Asociațiilor si Fundațiilor sub numărul 36,
infiintata la data de 25.03.2009, cod fiscal nr.25368700 reprezentată de D-na
FISER Raluca, cu funcţia de Președinte, pe de o parte,
și
I.2 Școala Gimnaziala « Sfintii Voievozi », cu sediul în Bucuresti, str. Atelierului nr.
25, sector 1, cod fiscal CIF: 20715395, cod IBAN : RO82RZBR0000060009778263,
deschis la RAIFFEISEN BANK, sucursala GRIVIŢA, reprezentată prin d-na Daniela
Marioara Voinea, director, pe de altă parte.
II. Scopul acordului de parteneriat
II.1. Scopul acordului de parteneriat îl constituie reglementarea colaborării dintre
părţi în vederea derulării proiectului Green Bee si a Festivalului Green School.
II.2. Obiectivele parteneriatului sunt:
1. Promovarea proiectului “Green Bee”, care are ca scop conștientizarea și educarea
copiilor cu vârste intre 6 - 14 ani si, prin intermediul lor, a adultilor, vizavi de
importanța mediului înconjurător, într-o manieră atractivă și interesantă.
2. Susținerea introducerii și consolidării principiilor de bază ale ecologiei și
necesității protejării naturii, impactului pe care îl au activitățile umane asupra
mediului încuronjurător.
3. Implicarea copiilor și profesorilor în mod activ în derularea concursului Green
School Festival.
II.3. Activităţile principale ale proiectului sunt:
1.Participarea la o ora de educație ecologică, prezentate sub forma unei călătorii
spațiale, în cadrul navei Green Bee, cu durata de 45 de minute, gratuit, pentru copiii
cu vârste între 6 și 14 ani, în perioada 31 octombrie – 30 noiembrie 2016.
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2. Participarea la Competiţie şi îndeplinirea probelor urmatoare: Proba de creație,
Proba administrativă și Ora de ecologie.
3. Prezența în data de 14 decembrie la Festivalul Green School
III. Durata parteneriatului
III.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada 31.10.2016- 31.12.2016.
III.2. În cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părţile pot
conveni prelungirea acestui acord.
IV. Obligaţiile şi drepturile părţilor
IV.1. Asociaţia Green Revolution se obligă:
a) să asigure logistica necesară desfăşurării activităţilor incluse în proiect;
b) să faciliteze accesul fiecarei institutii scolare la informaţiile necesare
desfăşurării proiectului derulat în parteneriat;
c) să permită participarea reprezentanţilor institutiilor scolare la toate
activităţile proiectului derulat în parteneriat.
d) să furnizeze informații privind persoanele care vor intra in școli și care vor
participa la promovarea Festivalulul Green School Festival;
e) să informeze cadrele didactice și elevii cu privire la conținutul proiectului
educativ în care vor fi cuprinși;
f) să informeze periodic, de preferință săptămânal, pe toata perioada de
desfășurare a concursului, reprezentanții fiecărei instituții școlare cu
privire la derularea proiectului, a neregulilor și rezultatelor ce apar pe
parcurs, precum și a modului de evaluare a proiectului;
g) să nu solicite contribuții financiare elevilor implicați în proiect;
h) să prezinte în timp util catre ISMB perspectivele dezvoltarii unor noi
proiecte educaționale;
i) să se consulte cu experții și conducerea ISMB asupra modalităților de
dezvoltare a proiectelor, implicarea elevilor și profesorilor în cadrul
acestora, gama de activități derulate în cadrul acestora;
j) să promoveze parteneriatul şi proiectul cu scopurile şi obiectivele sale în
mass-media;
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IV.3. Scoala Gimnaziala „Sfintii Voievozi” se obligă:
a) să semneze acordul de participare și/sau acordul de parteneriat și regulamentul
proiectului;
b) să faciliteze accesul în unitatea şcolara a echipei Asociaţia Green Revolution, care
se ocupă de implementarea proiectului Green Bee, în vederea promovării și
informării reprezentanților școlii cu privire la buna derulare a proiectului,
conform dispozitiilor legale in vigoare;
c) să disemineze informațiile legate de proiectul Green Bee si de Festivalul Green
School către cadrele didactice şi elevi, astfel încat să permită buna desfăşurare a
tuturor activităţilor necesare atingerii obiectivelor proiectului;
d) să se implice activ în realizarea materialelor și documentelor corespunzatoare
fiecărei probe în parte, conform regulamanetului;
e) să furnizeze informațiile solicitate de către Asociația Gren Revolution;
f) să permită participarea copiilor și cadrelor didactice la Festivalul Green School,
din 14 decembrie 2016.
IV.4. Obligaţii comune ale Asociaţiei Green Revolution şi ale Școlii Gimnaziale „Sfintii
Voievozi”:
a) să faciliteze accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de
desfăşurarea proiectului derulat în parteneriat;
b) să faciliteze obţinerea tuturor informaţiilor legate de desfăşurarea proiectului
necesare în vederea efectuării raportărilor către finanţator.
V. Încetarea acordului de parteneriat
V.1. Prezentul acord de parteneriat încetează prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au
renegociat prelungirea lui;
b) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute prin prezentul acord de
parteneriat de către una dintre părţi; cealaltă parte are dreptul să solicite
justificări, să notifice în scris nerespectarea obligaţiilor acceptate prin
semnarea prezentului acord şi să solicite remedierea situaţiei create; în
cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea obligaţiilor sale,
acordul încetează de drept în termen de 15 zile de la data notificării;
c) întreruperea finanţării de către finanţator;
d) caz de forţă majoră.
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V.2. Forţa majoră:
a) Niciuna din părţile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor
care îi revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită prin lege;
b) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecinţelor lui.
VI. Litigii
VI.1. Orice neinţelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă.
VII. Clauze finale
VII 1 Acest Acord de Parteneriat nu oferă niciunei părți dreptul de a angaja cealaltă
parte în acte de comerț/evenimente/proiecte fără acordul scris al acesteia din urmă,
conform clauzelor din acest acord.
VII 2. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris
al parţilor.
VII.3. Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
VII.4. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte, azi, 31.10.2016, data semnării lui.
Responsabil Școala Gimnaziala „Sfintii Voievozi” / date de contact: Soare Iuliana,
director educativ, e-mail: soareiulia1@yahoo.com , tel. 0734700830
Responsabil Proiect Partener/ date de contact: Geanina Matei, PR & Communication
Coordinator, e-mail: geanina.matei@greenrevolution.ro, tel: 0728.051.780

Asociatia Green Revolution
Raluca Fiser
Presedinte

Școala Gimnaziala « Sfintii Voievozi »
Daniela Marioara Voinea
Director
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