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PROTOCOL DE COLABORARE
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC), cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr.
28-30, sector 1, reprezentat prin domnul Mihail Hărdău, Ministru, S.C.SIND România SRL
Bucureşti - Sucursala Năvodari (SIND Năvodari), cu sediul în Năvodari, jud. Constanţa,
str. Vacanţei nr. 1, reprezentată prin domnul Dan Nicolae Rahău, Director,
având în vedere Parteneriatul dintre Ministerul Educaţiei şi taberele Complexului de
Odihnă pentru Copii şi Tineret - SIND Năvodari, care a funcţionat, fără întrerupere,
timp de peste 40 de ani şi ţinând cont de nevoia de a asigura petrecerea timpului liber
al copiilor/elevilor în perioada vacanţelor,
de comun acord, au convenit semnarea unui protocol de colaborare (denumit în
continuare Protocol).
Prezentul protocol vizează proiectarea, organizarea şi derularea activităţilor educative
extracurriculare şi extraşcolare, pe întreaga perioadă a vacanţelor de vară, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 272 / 2004, referitoare la dreptul la vacanţă şi timp liber al copiilor şi
al adolescenţilor cuprinşi în sistemul de învăţământ.
De aplicarea în practică a prevederilor acestui protocol se vor îngriji, pe de o parte,
Inspectoratele şcolare judeţene/ al Municipiului Bucureşti, unităţile şcolare şi, pe de
altă parte, SIND România - Sucursala Năvodari, complex de odihnă pentru copii, de
interes naţional, cu preocupări educaţionale de tradiţie şi beneficiind de dotări
moderne, răspunzând cerinţelor beneficiarilor direcţi şi normelor de funcţionare în vigoare.

I.

Scopul protocolului

Protocolul urmăreşte informarea unităţilor de învăţământ şi a beneficiarilor direcţi preşcolari şi elevi - cu privire la Oferta de programe educative şi servicii în taberele
Complexului de Odihnă pentru Copii şi Tineret - SIND Năvodari, judeţul Constanţa, în
vacantele de vară 2006 - 2015.
Scopu! şi obiectivele programelor educative de vacanţă desfăşurate în taberele
Complexului de Odihnă pentru Copii şi Tineret - SIND Năvodari, urmăresc aplicarea
prevederilor Legii 272/ 2004, derularea programelor educative prevăzute în Calendarul
anual al proiectelor educative al MEdC, în spiritul valorilor morale, civice şi culturale
europene.
De asemenea, în Complexului de Odihnă pentru Copii şi Tineret - SIND Năvodari vor
continua activităţi educative şi de petrecere a timpului liber organizate prin proiecte de
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Guvernul ROMÂNIEI, Agenţia Naţională

Antidrog, Direcţii Judeţene de Sănătate Publică, Societatea Română de Radiodifuziune,
Organizaţia Salvaţi Copiii, Fundaţia Tineri pentru Tineri, Asociaţia Română Anti - SIDA şa.

II.

Dispoziţii generale
1 Relaţiile de conlucrare dintre părţi au drept temei parteneriatul, respectul
reciproc şi buna credinţă în armonizarea intereselor specifice fiecăruia;
2 Hotărârile Protocolului sunt adoptate prin consens, în condiţii de
transparenţă şi vor fi respectate ad litteram.

III.
Obligaţiile S.C.SIND România SRL Bucureşti - Sucursala
Năvodari (SIND Năvodari)
1. Taberele Complexului de Odihnă pentru Copii şi Tineret -SIND Năvodari vor pune la
dispoziţia copiilor/elevilor veniţi la cura helio - marină o plajă de 1,5 km cu
amenajări pentru activităţi de vacanţă (terenuri de sport, teatru cu 2000 de locuri,
Radiovacanţa Copiilor, discoteci etc.) şi capacitate de cazare, masă şi protecţie a vieţii
pentru 4200 de copii/serie.
SIND Năvodari va organiza un Comandament Educativ alcătuit din cadre didactice, postul
de radio al complexului - Radio Vacanţa Copiilor, servicii de Salvamar. De asemenea,
SIND Năvodari va asigura cadre medicale la Policlinică şi 2 salvări detaşate în Complex,
precum şi punctul de Poliţie al taberei, la care vor face practică elevi ai Şcolii de poliţie etc.
2. SIND Năvodari va asigura în timpul anului, în special pe perioada vacanţelor de
vară, servicii de cazare şi masă pentru elevi şi cadrele didactice însoţitoare. Va asigura
standardele de cantitate şi calitate a alimentelor şi a preparatelor alimentare.
3. SIND Năvodari va asigura serviciul policlinic de asistenţă medicală gratuită în incinta
taberelor şi pe plajă, precum şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru fiecare
tabără în parte.
4. Cazarea elevilor şi a cadrelor didactice pe perioada seriilor de tabără şi a tuturor
acţiunilor organizate cu elevii în Complexul de Odihnă pentru Copii şi Tineret - Năvodari va
fi asigurată în taberele DELFIN, ALBATROS, PERLA şi LEBĂDA.
5. SIND Năvodari se angajează să propună cadre didactice cu experienţă, avizate de către
MEdC, pentru Comandamentul Educativ, Radio Vacanţa Copiilor şi Salvamar şi să le
acorde sprijinul solicitat.
6. Cheltuielile de cazare şi masă pentru cadrul didactic însoţitor de grup, pentru copilul
cadrului didactic însoţitor al unui grup de minimum 10 copii, pentru delegaţii de judeţ cu
grupuri de peste 100 de copii, pentru membrii Comandamentului Educativ, Radio Vacanţei
Copiilor şi ai serviciului SALVAMAR vor fi suportate de către SIND Năvodari.
7. SIND Năvodari va asigura pe toată perioada sejurului:
- condiţii de cazare şi masă corespunzătoare pentru copii şi cadrele didactice însoţitoare;
- igienizarea spaţiilor de cazare după fiecare serie, conform normelor în vigoare;
- igienizarea zilnică a grupurilor sanitare din incinta spaţiilor de cazare;
- paza şi ordinea pe raza taberelor, pentru securitatea vieţii copiilor;
- asigurarea uşilor şi a ferestrelor şi securitatea spaţiilor de cazare;

- curăţarea şi discuirea plajei, igienizarea zilnică a grupurilor sanitare de pe plajă,
iluminatul nocturn al plajei;
- echipamentul la Radio Vacanţa Copiilor;
- punerea la dispoziţia copiilor, în mod gratuit, a spaţiilor destinate desfăşurării organizate a
activităţilor cultural-sportive: cluburi, teatrul de vară, terenurile de sport din incinta
complexului de tabere;
- spectacole cu formaţii artistice ale palatelor şi cluburilor copiilor din toate zonele
ROMÂNIEI şi repertorii de bună calitate, oferite gratuit copiilor. Sunt interzise, cu
desăvârşire, textele care conţin cuvinte triviale sau cu tentă erotică;
- sprijinirea echipelor de control ale MEdC în asistarea şi evaluarea activităţilor educative şi
a condiţiilor asigurate copiilor şi cadrelor didactice.
8. SIND Năvodari va asigura decontarea operativă către MEdC, în mod direct sau prin
ISJ/ISMB, după caz, a serviciilor acontate, dar neprestate din motive obiective şi anunţate,
în termen de 30 (treizeci) de zile de la data neprestării acestora.
9. SIND Năvodari va facilita desfăşurarea la Năvodari a taberelor de pregătire sportivă, a
concursurilor, a festivalurilor naţionale şi/sau internaţionale ale elevilor, a galelor laureaţilor
unor competiţii de nivel naţional prevăzute de Calendarul anual al proiectelor educative,
a unor emisiuni radio şi TV cu specific de vacanţă.
10. SIND Năvodari va menţiona Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca partener şi
coordonator al activităţilor educative din perioada vacanţelor de vară.
11. SIND Năvodari se angajează să facă demersurile necesare îndeplinirii tuturor
prevederilor prezentului Protocol.

IV.

Obligaţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC)

1. MEdC se angajează să popularizeze şi să disemineze în Inspectoratele Şcolare
Judeţene/ al municipiului Bucureşti oferta de petrecere a timpului liber/vacanţei de vară, în
taberele Complexului de Odihnă - SIND Năvodari prin instituţiile de învăţământ din
teritoriu, prin Târgul de Turism şcolar şi prin Târgul de Ofertă Educaţională.
2. MEdC va promova oferta de prestări servicii de la SIND Năvodari, prin reţeaua
structurilor şi instituţiilor din subordinea acestuia în judeţe şi prin crearea unui link pe pagina
de internet a ministerului.
3. MEdC, prin Inspectorii responsabili de activitatea educativă ai ISJ/ ISMB, va comunica
Oferta de programe şi servicii de la SIND Năvodari şi va cere acestora punerea în practică
a conţinutului prezentului protocol.
4. MEdC va solicita Inspectoratelor Şcolare Judeţene/al municipiului Bucureşti
transmiterea cererii de servicii de vacanţă din partea unităţilor şcolare către SIND Năvodari
până la data comunicată de aceasta.
5. MEdC va aproba profesorii din Comandamentul Educativ, Radio Vacanţa şi Salvamar
al taberelor Complexului de Odihnă pentru Copii şi Tineret - SIND Năvodari şi va numi
reprezentantul său în SIND Năvodari.
6. MEdC va facilita desfăşurarea la Năvodari a unor concursuri, festivaluri naţionale şi/sau
internaţionale ale elevilor, gale ale laureaţilor unor competiţii de nivel naţional prevăzute de
Calendarul anual al proiectelor educative, a unor emisiuni radio şi TV cu specific de
vacanţă.
7. Pentru activităţile organizate direct de către MEdC în Complexul de Odihnă pentru
Copii şi Tineret - SIND Năvodari, MEdC va asigura decontarea operativă către SIND

Năvodari, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data facturării lor, a valorii serviciilor cazare masă prestate, faţă de avans.
8.. MEdC va asigura recunoaşterea unei perioade de activitate de maximum două serii,
adică 14 zile lucrătoare, cadrelor didactice însoţitoare de grup, precum şi celor care
desfăşoară activitate în Comandamentul Educativ, Radio Vacanţa şi Salvamar în
Complexul de Odihnă pentru Copii şi Tineret - SIND Năvodari. Cadrele didactice respective
vor menţiona perioada de activitate la Complexul de Odihnă pentru Copii şi Tineret - SIND
Năvodari în cererea de concediu legal din perioada vacanţei de vară. 9. MEdC se
angajează să facă demersurile necesare îndeplinirii tuturor prevederilor prezentului
Protocol.

V.

Durata protocolului

Prezentul Protocol se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în
vigoare la data semnării acestuia de către părţi până la 30 septembrie 2007, cu posibilitate
de prelungire cu acordul părţilor.

VI.

Dispoziţii finale

1. Prevederile din prezentul Protocol pot suferi modificări prin act adiţional cu semnătură,
prin acordul prealabil al părţilor.
2. Eventualele litigii între părţi se vor rezolva pe cale amiabilă.
3. Neexecutarea din culpa unei părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol poate
atrage rezilierea acestuia, după notificarea prealabilă, în scris, de către cealaltă parte.
4. Partea ce se consideră lezată are dreptul de a se adresa instanţelor competente în
vederea soluţionării litigiului.

