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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL          UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE 
 TÂRGOVIȘTE                                                       FACULTATEA DE ȘTIINȚE UMANISTE  
                   DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
Nr. ____________/___________________                                                Nr. _____________/___________________ 
                                          
                                            
 

PROTOCOL DE COLABORARE INSTITUȚIONALĂ 
 

CAPITOLUL 1 -  PĂRȚILE PROTOCOLULUI 
 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE PRIN CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE, cu 
sediul in Târgoviște, str. Revolutiei nr.8 B autorizat prin certificat de identitate sportiva DB 
/A1 /00014 / 2008, nr. CIS 225 / 27.08.2008, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului 
si reprezentat prin prof. Ciprian Prisăcaru în calitate de Președinte și ec. Cătălina Marilena 
Mihai în calitate de Administrator. 

și 
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE PRIN FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

UMANISTE/DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, cu sediul în Târgoviște, str. 
Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, si reprezentată prin prof. univ. dr. Mircea Anghelinu 
în calitate de Decan și conf. univ. dr.  Bianca Chera-Ferrario în calitate de Director Departament 
Educație Fizică și Sport, 

au incheiat de comun acord prezentul protocol de colaborare cu urmatoarele clauze: 
 

CAPITOLUL  2 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI 
2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea între parțile specificate în Cap. 

I, în scopul organizării și realizării activităților didactice la disciplinele Înot și Înot și 
hidrokinetoterapie din planurile de învățământ ale specializărilor Educație fizică și sport și 
Kinetoterapie și motricitate specială din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, 
Facultatea de Științe Umaniste, Universitatea “Valahia” din Târgoviște. 

 

CAPITOLUL 3 – DURATA PROTOCOLULUI 
3.1 Prezentul contract se încheie pe o perioadă calendaristică de 2 ani, 2018/2019, cu 

posibilitatea prelungirii cu acordul părților. 
3.2 Prelungirea contracului poate fi realizată numai prin act adițional la prezentul 

contract. 
 

CAPITOLUL 4 – OBIECTIVELE PROTOCOLULUI   
Pentru atingerea scopului propus, colaborarea are ca principale obiective:  
4.1. Cooperarea interinstituţională în plan universitar şi ştiinţific. 
4.2. Dobândirea de catre studenții participanți a cunoştinţelor şi deprinderilor legate de tehnica 

şi metodica înotului. 
4.3. Dobândirea de cunoștințe teoretice și practice referitoare la învățarea și consolidarea 

principalelor elemente și proceduri specifice hidrokinetoterapiei și înotului terapeutic. 
 

CAPITOLUL 5 -  OBLIGATIILE PARTILOR 
5.1 Obligaț iile Clubului Sportiv Municipal Târgoviște: 
5.1.1. Să pună la dispoziție Bazinul de înot pentru desfășurarea lecțiilor practice pentru 

studenții Universității “Valahia” din Targoviște, Facultatea de Științe Umaniste, 
Departamentului de Educație Fizică și Sport, în limita posibilitatilor disponibile și într-un 
interval orar care să nu afecteze celelalte activități. 

 
 
 
 



 
 

 

5.2 Obligaț iile Facultăț ii de Științ e Umaniste/Departamentului de Educaț ie 
Fizică și Sport: 

5.2.1. Facultatea se obligă să asigure un comportament civilizat și decent al studenților ce 

participă la lecțiile practice de înot. 

5.2.2. Pe toată durata lecțiilor practice de înot, grupele de studenți vor respecta cu stricteţe 

Regulamentul de ordine interioară al Bazinului în incinta căruia acestea se desfășoară și vor fi însoțiți 

de către profesorul coordonator. 
 
CAPITOLUL 6 - CLAUZE DE ÎNCETARE A PROTOCOLULUI 
6.1. Protocolul înceteaza la expirarea termenului prevăzut în protocol, dacă parțile nu 

hotărăsc în scris prelungirea acestuia prin act aditional. 
6.3. În cazul în care, pe parcursul perioadei de derulare a protocolului  vor exista 

neîntelegeri între cele 2 părți. 
 

CAPITOLUL 7 – FORȚĂ MAJORĂ 
7.1. Părțile convin că pot fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau de 

neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin acest protocol, în caz de fortă 
majoră. 

7.2. Partea afectată de eveniment are obligația să înștiințeze în scris cealaltă parte, în 
termen de 15 zile de la apariția evenimentului. 

 

CAPITOLUL 8 - LITIGII 
8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile ce apar din derularea prezentului protocol 

să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor. 
 

CAPITOLUL 9 - DISPOZITII FINALE 
9.1. Orice modificare a prezentului protocol se poate face numai cu acordul scris al 

ambelor părţi şi se va concretiza prin acte adiţionale la protocol. 
9.2. Prezentul protocol, împreuna cu modificarile și anexele sale, reprezintă voința 

părtilor și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii 
lui. 

9.3. Prezentul protocol a fost incheiat astazi, ______________________, în trei exemplare 
originale 
 
 
 
  UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE           MUNICIPIUL TÂRGOVISTE 
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               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
                  jr. Cătălin Rădulescu                jr. Chiru-Cătălin Cristea 


