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PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 

 
Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în 

Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont 
RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor 
DRĂGUŞIN 
       , 
 

Inspectoratul Judetean de Politie al Judetului Teleorman, cu sediul in municipiul 
Alexandria, Str Ion Creanga, nr. 71-73, tel. 0247/407000 reprezentat de Comisar Sef de Politie 
Valentin DUMITRASCU 

 
si 
 
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta a Elevilor Teleorman , cu sediul in 

municipiul Alexandria, str. Carpati, nr. 15, tel. 0247/312712, reprezentata de Mirela Mariana 
SOARE 

 
            SCOP: 
 Creşterea sigurantei in scoli si in afara unitatilor de invatamant, sporirea calităţii 
învăţământului, educarea elevilor si a parintilor in vederea dezvoltarii unui comportament 
preventiv fata de posibile situatii periculoase, informarea cadrelor didactice asupra celor mai 
bune metode de a interveni rapid in cazul in care  constata existenta unor situatii cu potential 
periculos şi eficientizarea colaborării între părţile semnatare. 
 
 OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE: 
 Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective:  
 Combaterea delicventei juvenile in scoli si in afara acestora si crearea unui comportament 
preventiv in randul elevilor, parintilor si al cadrelor didactice; 
 Informarea si educarea elevilor si a parintilor cu privire la pericolele existente in mediul 
online; 
 Pregatirea elevilor pentru a face fata provocarilor din mediul virtual; 
 Instruirea elevilor si a parintilor cu privire la identificarea precoce a situatiilor de 
cyberbullying si sesizarea acestora organelor competente; 



 Informarea si educarea elevilor si a parintilor cu privire la pericolele la care sunt expusi 
copii: harture, agresiuni verbale si fizice, violenta fizica, furturi, etc 
 Educatie rutiera; 
 Combaterea absenteismului; 
 Combaterea abandonului şcolar; 
 Educarea elevilor, profesorilor si a membrilor familiilor cu privire la implicatiile legale 
ale unor acte si fapte comise de catre minori si informarea cu privire la raspunderea minorului; 
 Combaterea violentei in mediul virtual, dar si in scoli si in afara acestora; 
 Obiectivele propuse vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor instrumente: 
 - Intalniri informal educative cu elevii si profesorii; 
 - Intalniri informal educative cu parintii si participarea la sedintele cu parintii in vederea 
diseminarii informatiilor; 
 - Aplicatii practice; 
 Planul anual de actiuni si calendarul desfasurarii acestora se vor aproba anual la 
propunerea partenerilor de catre Consiliul Local al Municipiului Alexandria. 
 
 GRUPUL TINTA: 
 Actiunile ce vor fi organizate prin prezentul parteneriat se adreseaza prescolarilor si 
elevilor, membrilor familiilor si apartinatorilor legali si cadrelor didactice din toate unitatile de 
invatamant din  Municipiul Alexandria. 
 
 DURATA PROTOCOLULUI 
 
 Prezentul protocol se încheie pentru o perioada de 3(trei) ani.        
 
 ROLUL PARTILOR 
 Municipiul Alexandria: 
 - sa informeze consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant prin reprezentantii 
Primarului si ai Consiliului Local cu privire la modalitatea si calendarul de implementare a 
prezentului protocol; 
 - să menţină o legătură permanentă cu partenerii, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul 
informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate 
de oricare dintre cei trei parteneri; 
 - să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de 
îndrumare şi control cu tematică specifică în unităţile de învăţământ; 
 - sa organizeze impreuna cu partenerii actiuni de prevenire destinate elevilor si parintilor 
in conformitate cu tematica anuala stabilita si grupul tinta ales; 
 - sa realizeze materialele necesare informarii copiilor si parintilor cu privire la temele 
abordate in baza informatiilor furnizate de catre parteneri; 
 - sa mediatizeze prin mass media campaniile derulate; 
 - sa acorde sprijin prin intermediul Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria(CLTA) 
si Voluntari pentru Alexandria, la desfasurarea in bune conditii a activitatilor cuprinse in 
calendar, in unitatile de invatamant; 
 - sa desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea in comun a 
prezentului parteneriat si care vor face parte din echipa comuna de implementare. 
 
 IPJ Teleorman: 
 - sa propuna anual in functie de cazuistica existenta tematica ce va fi promovata si 
dezbatuta in anul in curs; 
 - sa furnizeze date statistice necesare in realizarea materialelor de informare, la cerere, in 
conditiile legii; 
 - sa furnizeze informatii cu privire la prevederile si implicatiile legale in functie de 



tematica; 
 - sa participe la realizarea si mediatizarea campaniilor asumate in mod comun; 
 - sa participe si sa sustina prezentarile realizate elevilor, parintilor si profesorilor in cadrul 
campaniilor derulate; 
 - sa avizeze materialele ce vor fi folosite in cadrul campaniilor derulate; 
 - sa desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea in comun a 
prezentului parteneriat si care vor face parte din echipa comuna de implementare. 
 
 CJRAE Teleorman: 
 - sa propuna anual in functie de constatarile personalului de specialitate din unitatile de 
invatamant tematica ce va fi promovata in anul in curs; 
 - sa furnizeze date statistice necesare in realizarea materialelor de informare; 
 - sa furnizeze informatii cu privire la impactul asupra grupului tinta a violentei, hartuirii, 
abuzurilor; 
 - sa ofere suport în integrarea şcolara şi socială a copiilor în vederea creşterii 
calităţii vieţii acestora, a familiilor şi aparţinătorilor legali, dar si in vederea 
desfasurarii in bune conditii a actului educational; 
 - sa informeze si consilieze părinţii si elevii in conformitate cu tematica 
aprobata; 
 - sa informeze şi consilieze cadrele didactice în spiritul optimizãrii activitãţii 
didactico-educative; 
 - sa furnizeze informatii potrivit studiilor realizate privind abandonul şcolar, 
comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitãţile extraşcolare/timpul 
liber; 
 - sa participe la realizarea si mediatizarea campaniilor asumate in mod comun; 
 - sa participe si sustina prezentarile realizate, elevilor, parintilor si profesorilor in cadrul 
campaniilor derulate; 
 - sa avizeze materialele ce vor fi folosite in cadrul campaniilor derulate; 
 - sa desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea in comun a 
prezentului parteneriat si care vor face parte din echipa comuna de implementare. 
 
 FINANTAREA PROTOCOLULUI 
 Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor 
bugetare, activităţile cuprinse în prezentul protocol. 
 
 CLAUZE DE INCETAREA COLABORARII 
 Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 

a. la expirarea termenului pentru care a fost incheiat protocolul; 
b. hotararea comuna a colaboratorilor, prin acord scris; 
c. cazul de forţa majoră; 
d. nerespectarea intocmai a clauzelor prezentului Protocol, situatie in care partea 

lezata poate solicita rezilierea unilaterala a acestuia, printr-o notoficare scrisa cu 
cel putin 15 zile inainte de data rezilierii. 

  
ALTE CLAUZE 
Comunicarile intre colaboratori privitor la modul de desfasurare a activitatilor prevazute 

in Protocol se efectueaza in scris sau prin corespondenta electronica. 
 
LITIGII 
 
Litigiile de orice fel decurgand din desfasurarea activitatilor prevazute in Protocolul de 

Colaborare, se vor solutiona pe cale amiabilasau, daca altfel nu este posibil, in instanta. 



 
 DISPOZITII FINALE: 
 Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga 
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. 
 Acesta  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 celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 
 
 Încheiat astăzi ……………………., în 3(trei) exemplare, toate cu valoare de original, 
câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 

Municipiul Alexandria                              Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman 
          PRIMAR                                                                             Seful Inspectoratului 

Victor DRAGUSIN                                                   Comisar Sef de Politie 
                                                                                                   Valentin DUMITRASCU 

 
   
 
 

         DIRECŢIA  ECONOMICA                                                     
        Haritina GAFENCU               Centrul Judetean de Resurse si Asistenta  

                                                                                    a Elevilor Teleorman                                                                      
                                                                                                                 Director                                                                   
                                                                                                  Mirela Mariana SOARE 
 
    SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL 
      Postumia CHESNOIU                  
 
 
 
Compartimentul  Cultură Sport Tineret 
        Cristian FALUVEGI 
 
 
 
                                                                                         Presedinte de sedinta 

                        Consilier, 

                                    Sorin Gabriel ILIE                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


