PROTOCOL DE PARTENERIAT

Între
1. FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI LUPENI (FNO), având sediul în Lupeni, b-dul Păcii, bl.5,
sc.1, ap.9, cod poştal 335600, cod fiscal: 13705208, jud. Hunedoara, tel./fax 0254.564471,
reprezentată prin Dana Bates, având funcţia de director executiv, în calitate de PARTENER;
și
2. _______________________________, cu sediul în localitatea ____________, județul
____________, cod fiscal ________________, reprezentată prin _____________________
având funcția de _____________, telefon __________________________, e-mail:
__________________________________ în calitate de PARTENER.

I.

OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

1.1 Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru susținerea activității din
programul Clubul Meseriilor Rurale având ca și spațiu de întâlnire la
_________________________________, sub coordonarea îndrumătorilor
__________________________________________- și
________________________________.
1.2 Clubul Meseriilor Rurale este programul care împuternicește tinerii din mediul rural să
conducă și să producă schimbări pozitive în comunitățile lor. Este inițiat și derulat de
Fundația Noi Orizonturi cu sprijinul Romanian-American Foundation și Lidl, ca
partener de extindere națională. Extinderea națională este sprijinită de Montana State
Univeristy & 4-H SUA, Ministerul Educației Naționale, Departamentului de Dezvoltare
Durabilă, Institutul Național al Patrimoniului. Prin participarea la activitățile programului
Clubul Meseriilor Rurale, tinerii descoperă elemente de patrimoniu local (cultural și
natural) şi îşi dezvoltă competenţe cheie precum creativitate, design-thinking,
comunicare, activism civic, folosirea tehnologiilor digitale.
II. DURATA CONTRACTULUI
2.1 Durata prezentului Acord este de 1 (un) an, începând cu data semnării sale și se va
prelungi automat cu perioade succesive de câte un an, dacă Partenerii nu stabilesc în
scris, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea unei perioade de 1 (un) an, încetarea
acestuia.
III. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR
3.1 În cadrul parteneriatului, Fundaţia Noi Orizonturi se obligă să ofere:
a) recunoașterea activității ca parte din programul Clubul Meseriilor Rurale;
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b) pachet de resurse educaţionale, utile îndrumătorilor în coordonarea activităților cu
elevii (manuale, catalog de activități, cursuri online, postere, tutoriale video, kituri de
lucru cu membrii cluburilor – materiale pentru analiză a comunității, resurse pentru
facilitarea de activități și jocuri de reflecție pentru învățare)
c) sesiuni de formare pentru îndrumători și membri în funcție de nevoile semnalate;
d) competiţii de proiecte cu finanţare pentru activități, proiecte și tabere de zi;
e) oportunitatea de a trimite și delega membri, îndrumători, directori, în evenimente
anuale organizate de Fundația Noi Orizonturi: seminarii, conferinţe, tabere de vară,
formări, etc.
f)

recunoaşterea şi promovarea rezultatelor îndrumătorilor la nivel naţional prin
emiterea de diplome la final de an şcolar, precum şi adeverinţe, la cerere, pentru a
le servi la dosarul personal.

3.2 În cadrul parteneriatului, Școala/Liceul/Biblioteca/ ONG ________________________
se obligă să ofere:
a) sprijin logistic pentru desfășurarea activităților alese din Clubul Meseriilor Rurale(un
spațiu pentru desfășurarea activităților, papetărie, acces în școală şi în afara
orelor);
b) recunoașterea meritelor îndrumătorilor implicați în program precum și prin
expunerea către diverse oportunități care vin spre susținerea carierei didactice şi
profesionale;
c) promovare pentru activitățile și rezultatele deosebite din cadrul Clubul Meseriilor
Rurale în cadrul evenimentelor de la nivel local și județean;
d) vizibilitate pe site-ul instituției pentru activitatea educațională şi de implicare
comunitară, folosind elementele de identitate ale Clubului Meseriilor Rurale;
e) angajamentul de a nu aduce prejudiciu FNO și programului Clubul Meseriilor
Rurale prin asocierea activităților clubului cu activități care aduc o imagine negativă
instituțiilor implicate: asocierea politică, activități ilegale, prejudiciere materială, etc.

IV. CONFIDENTIALITATE ȘI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1 Partenerii se angajează ca pe întreaga durată a derulării Protocolului de Parteneriat,
precum și după încetarea acestuia, să păstreze confidențiale toate informațiile la care
au acces în temeiul relației de colaborare dintre ei (cu privire la orice document și
informație la care un Partener are acces în timpul derulării prezentului Protocol,
incluzând dar fără a se limita la date cu caracter personal) și de a nu utiliza, în alt scop
decât acela prevăzut în prezentul Protocol, informațiile și documentele obținute sau la
care au avut acces în perioada de derulare a Protocolului, fără consimțământul scris al
celuilalt Partener.
4.2 Partenerii se angajează să respecte dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecția vietii private a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal. Fiecare dintre Parteneri este în mod independent răspunzător
pentru îndeplinirea cerințelor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, în măsura în care o astfel de prelucrare are loc în legătură cu încheierea,
executarea sau încetarea acestui Protocol.
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4.3 În cazul în care oricare dintre Parteneri dezvăluie celuilalt Partener date cu caracter
personal care nu sunt necesare în îndeplinirea acestui protocol, datele respective vor
fi șterse de către Partenerul care le primește, iar acesta din urmă nu își asumă nicio
răspundere pentru o astfel de prelucrare, iar orice dezvăluiri de date neautorizate sau
orice incident în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal va atrage
răspunderea Partenerului care a cauzat sau permis dezvăluirea sau incidentul și care
va fi responsabil de despăgubirea ceuluilalt Partener pentru orice prejudicii suferite în
legătură cu o astfel de încălcare.
V. ÎNCETAREA ACORDULUI
5.1 Prezentul Acord poate înceta:
(a) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Parteneri, prin intermediul unei
notificări scrise, sub rezerva respectării unui termen de preaviz de 10 zile;
(b) prin acordul Partenerilor, exprimat în scris;

VI. NOTIFICĂRI
6.1 Toate notificările și alte comunicări între Parteneri se vor face în scris, prin poștă sau
email, și vor fi trimise la adresele indicate mai jos sau, cu excepția situației în care
unul dintre Parteneri notifică modificarea uneia dintre informațiile de mai jos cu cel
puțin 5 (cinci) zile lucrătoare în avans:
FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI
Adresa: Calea Turzii, nr 189B, ap 4
Email: alina_boariu@noi-orizonturi.ro
Nr. tel: 0727 301 245
In atenția: Dnei Alina Boariu

_________________________
Adresa: __________________,
Email: ___________________,
Nr tel: ___________________,
In atenția: Dnei/Dlui _________________________________
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VII. DISPOZIȚII FINALE
7.1 Prezentul Protocol de Colaborare reflectă voința Partenerilor, însă pentru evitarea
oricărei îndoieli, acesta nu naște drepturi și obligații legale în sarcina Partenerilor (cu
excepția art. IV -Confidentialitate și protecţia datelor cu caracter personal de mai sus).
7.2 Niciuna dintre obligațiile vreunuia dintre Parteneri menționate în prezentul Protocol nu
va putea fi interpretată ca o formă de exercitare a controlului de către celălalt Partener
asupra activității Partenerului care se obligă, iar niciunul dintre Parteneri nu va avea
dreptul de a participa la luarea deciziilor asupra activității celuilalt Partener.
7.3 Partenerii sunt independenți și nimic din acest Acord nu creează sau implică orice
asociere în participațiune între Parteneri sau personalul acestora.
7.4 Colaborarea prevăzută de prezentul Acord se desfășoară în mod neexclusiv, iar nimic
nu restricționează capacitatea vreunui Partener de a adera la angajamente similare cu
o terță persoană.
7.5 Orice neînțelegere sau litigiu care poate surveni între Parteneri în derularea prezentului
Acord va fi rezolvat pe cale amiabilă prin consultarea între Parteneri.

Prezentul Acord a fost încheiat azi______________________________în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare Partener.

REPREZENTANT
FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI,

REPREZENTANT INSTITUȚIE,
________________________

DANA BATES

________________________

DIRECTOR EXECUTIV

________________________
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