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PROTOCOL DE COLABORARE 

Prezentul Protocol stabileşte cadrul general al colaborării celor două instituţii la baza 
căruia se află respectul reciproc şi dorinţa comună de a participa la soluţionarea problemelor 
socio-educaţionale şi de a dezvolta proiectele educaţionale. 

ART. I PĂRŢILE PROTOCOLULUI 

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, 
avand codul fiscal RO 32937000, reprezentat prin d-nul ................. – Primar 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN TIMIŞ cu sediul în municipiul Timişoara, B-
ul C.D. Loga, nr. 3, reprezentat prin Inspector Şcolar General Aura Codruţa Danielescu, CIF: 
4483439, cont: RO88TREZ62123650157XXXXX. 

ART. II. TEMEI LEGAL 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 5577/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 
centrelor de excelenţă 

- Ordin nr. 4809/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş. 

- Hotărârea Consiliului Local Timişoara......................privind aprobarea Bugetului general 
propriu pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate; 

 

ART. III. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Crearea unui cadru oficial de colaborare pentru asigurarea finanţării şi funcţionării Centrului 

Judeţean de Excelenţă Timiş, având ca misiune promovarea şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili 

de performanţă şcolară, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor 

individuale la nivel maximal. 

 Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş elaborează programe de educaţie diferenţiată, în 

colaborare cu specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar, pe discipline, arii curiculare 

sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice, asigură anual constituirea şi funcţionarea grupelor de 

excelenţă, încadrarea cu personal didactic pentru grupele de excelenţă, asigură organizarea şi 

funcţionarea bibliotecii proprii, elaborează programe şi proiecte în vederea asigurării resurselor 

materiale, curriculare, informaţionale şi financiare necesare desfăşurării activităţii şi asigură 

implementarea acestora.  

De asemenea, Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş elaborează şi asigură implementarea 

unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii 
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neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare 

educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, dezvoltă programe proprii de 

cercetare didactică şi organizează conferinţe care au ca temă activităţile specifice centrului de 

excelenţă; poate organiza anual tabere naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de 

performanţe înalte, pe discipline. 

ART. IV. DURATA PROTOCOLULUI  

Prezentul Protocol se  încheie pentru o perioadă de 1 an, începând cu  data semnării lui de 

către părţi, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, cu acordul părţilor; 

Părţile pot denunţa unilateral prezentul Protocol de Parteneriat comunicând manifestarea lor 

de voinţă în acest sens celeilalte părţi, prin scrisoare cu confirmare de primire. 

ART. V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Obligaţiile Municipiul Timişoara 

Municipiul Timişoara  asigură cheltuielile Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş, în limita 
sumelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.  

Cheltuieliile suportate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea 
activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş constau în cheltuieli salariale a personalului şi 
cheltuieli pentru bunuri si servicii. 

Să asigure, în viitor, funcţionarea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş într-un sediu 
propriu. 

Obligaţiile Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 

         Să nominalizeze unităţile de învăţământ care participă cu elevi capabili de performanţă, în toate 

domeniile. 

           Să coordoneze întreaga activitate a Centrului  Judeţean de Excelenţă Timiş referitoare la 

pregătirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte; 

Să organizeze, în colaborare cu autorităşile locale, concursul pentru ocuparea funcţiei de 

director al Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş, în conformitate cu legislaţia specifică 

învăţământului preuniversitar; 

Să menţină o legătură permanentă între părţile semnatare ale protocolului, prin reprezentanţii 

desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes 

comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri; 
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    Să informeze trimestrial privind situaţia progresului în activitate al Centrului Judeţean de Excelenţă 

Timiş, ca urmare a rapoartelor lunare întocmite de către conducerea Centrului Judeţean de Excelenţă 

Timiş. 

        Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş supervizează modalitatea de realizare a cheltuielilor 

asigurate din Bugetul Local. 

Art. VI  FINAŢAREA PROTOCOLULUI  

       Părţile semnatare sprijină, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor bugetare 

activităţile cuprinse în prezentul protocol; 

        Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş vor colabora pentru 

efectuarea demersurilor necesare în vederea identificării unor surse de finanţare  pentru susţinerea 

activităţii Centrului de Excelenţă;   

ART. VII. DISPOZIŢII FINALE  

Completarea şi/sau modificarea prezentului protocol poate fi făcută numai cu acordul scris al 

ambelor părţi prin act adiţional. 

Neînţelegerile intervenite între părţi în legătură cu prezentul protocol vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti competente, numai dacă nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă. 

Toate comunicările referitoare la punerea în practică a protocolului, se vor face în scris prin e-

mail, fax sau poştă. 

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 

 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                         INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ 
          PRIMAR                                                                                  INPECTOR ŞCOLAR GENERAL 
      
                                                                                                               Viză control financiar, 
 
DIRECTOR DIR. ECONOMICA                                                              
    
 
   SEF BIROU  ŞCOLI-SPITALE                                                            Viză juridic,       
            

         
         CONSILIER, 
                                                                                                                  

  


