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Nr. _____/_______________ Nr. _____/_______________

PROTOCOL DE COOPERARE

I. PĂRȚI

1. Parohia .........................................................., cu sediul în ………..…….………………….,
tel. ……….…..…..…., fax …….…..……….…, reprezentată prin ……..………..….…………, având
funcţia de preot paroh, urmare aprobării Consiliului Parohial din data de …………....……..……,
numită în continuare Parohia

şi
2. ……..….……………………..……. (unitatea de învățământ), cu sediul în

……………………………….……, tel ………………….., fax ……………………., reprezentată
prin ………………..…………., având funcţia de …………….……….., urmare aprobării Consiliului
de Administrație din data de ……………………….., numită în continuare Școala

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze în vederea susținerii și îmbunătățirii
orei de Religie, precum și a desfăşurării de activităţi extraşcolare şi extracurriculare comune.

III. COORDONATORI

Art. 2. Din partea Școlii, coordonatori ai activităților care fac obiectul prezentului protocol de
cooperare sunt directorul și profesorul de Religie, iar din partea Parohiei, preotul paroh și
coslujitorii.

IV. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 3. Prezentul Protocol se încheie pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data semnării
sale şi se prelungeşte de drept, pentru perioade de câte un an, dacă niciuna dintre părți nu înțelege să
îl denunțe, cu un preaviz de 30 de zile.

V. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR

Art. 4. Parohia îşi desemnează responsabilii pentru realizarea fiecăruia dintre proiectele
convenite și îi comunică în scris celeilalte părți.

Art. 5. În cadrul Protocolului de colaborare, Parohia se obligă:
a. să prevadă în bugetul anual, aprobat de Permanența Consiliului eparhial, o sumă, potrivit

posibilităților Parohiei, în rubrica Donații și subvenții acordate, pentru susținerea activităților din
prezentul Protocol;

b. să sprijine copiii proveniți din familii defavorizate, comunicați de conducerea Școlii prin
profesorul de Religie, cu rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte nouă, alimente etc;

c. să se implice în prevenirea abandonului școlar;
d. să ofere premii pentru elevii merituoși la concursuri școlare și la sfârșit de an școlar;
e. să sprijine desfășurarea orei de Religie prin achiziționarea și donarea către Școală de

material didactic auxiliar;
f. să se implice în organizarea activităților extracurriculare şi extraşcolare: excursii,

pelerinaje, tabere etc.



2

g. să coopteze cadre didactice dintre enoriașii parohiei pentru a lucra voluntar în programele
de pregătire suplimentară a elevilor;

h. să prezinte credincioșilor activitatea profesorului/profesorilor de Religie în cadrul Școlii;
i. să menţină o legătură permanentă cu Școala, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul

informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate;
j. să deruleze activităţi de voluntariat la care se pot implica şi elevi de la Școală;
k. să promoveze activitățile desfășurate în temeiul prezentului Protocol.

Art. 6. Școala îşi desemnează responsabilii pentru realizarea fiecăruia dintre proiectele
convenite, implicând prioritar profesorul/profesorii de Religie, și îi comunică în scris celeilalte părți.

Art. 7. În cadrul parteneriatului, Școala are următoarele atribuţii:
a. să identifice și să comunice Parohiei cazurile de copii proveniți din familii defavorizate și

formele de sprijin care se impun;
b. să comunice situațiile de absenteism și risc de abandon școlar (poate invita reprezentantul

Parohiei la discuțiile cu părinții elevilor în cauză);
c. să comunice lista elevilor premiați la concursuri școlare și la final de an;
d. să identifice și să comunice necesarul de material didactic auxiliar pentru buna desfășurare

a orei de Religie;
e. să promoveze în rândul elevilor și al cadrelor didactice proiectele de voluntariat comune;
f. să implice elevii şi cadrele didactice ale Școlii în acţiuni de ajutorare a copiilor

defavorizați;
g. să faciliteze participarea elevilor la diverse evenimente pe care le organizează (spectacole

pentru copii, concerte de colinde etc.);
h. să menţină o legătură permanentă cu Parohia, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul

informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate;
i. să invite Parohia la activitățile prilejuite de deschiderea și închiderea anului școlar, ziua

școlii, alte festivități;
j. să promoveze activitățile desfășurate în temeiul prezentului Protocol.

Art. 8. Programele de activitate întocmite în baza prezentului Protocol vor decurge şi vor
completa planurile manageriale anuale și planurile operaţionale ale părților.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Art. 9. Răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul Protocol, cu

efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-a obligat fiecare dintre acestea.

VII. CLAUZE DE ÎNCETARE A PROTOCOLULUI
Art. 10. Următoarele condiţii duc la încetarea protocolului:
a. hotărârea comună a părților, prin acord scris;
b. cazul de forţă majoră;
c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată îl

poate denunța unilateral, în scris, cu arătarea motivelor și un preaviz de 30 de zile.

VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 11. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului Protocol de colaborare, se

vor soluţiona pe cale amiabilă.
Art. 12. Părţile vor urmări şi vor asigura aplicarea prevederilor prezentului Protocol.
Art. 13. Protocolul se poate extinde și prin implicarea filialei locale a Asociației Părinți

pentru ora de Religie (A.P.O.R.), cu acordul tuturor părților.
Art. 14. Prezentul Protocol se afișează la avizierul Parohiei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un

exemplar pentru fiecare parte.

PREOT PAROH, DIRECTOR,
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