
ROMÂNIA 
Ministerul Educatiei Nationale , , 

r..~/6.P. .. din :?:1.J1.~ ..... 2019 

ROMÂNIA 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 

"Regina Maria" 

r22.2.din:?ţ .Q6., . 2019 

PROTOCOL DE COLABORARE 

Ministerul Educatiei Nationale cu sediul în Bucuresti, Str. General , , , 

Berthelot , nr. 28-30, Sector 1, instituţie denumită în continuare "Ministerul", 
reprezentat de profesor universitar doctor Ecaterina ANDRONESCU 
în calitate de Ministru şi 

Asociaţia aţională Cultul Eroilor "Regina Maria", cu sediul de lucru în 
Bucureşti Bulevardul Ion Mihalache mo. 124-126 Sector 1, reprezentată de 
Generalul-maior (r) prof. univ . dr. Visarion NEAGOE, în calitate de preşedinte , 

au convenit încheierea prezentului Protocol de Colaborare. 

Art. l - SCOPUL: 
Organizarea şi desfăşurarea de activităti pentru comemorarea şi cinstirea 

eroilor şi lTIaJ1irilor neamului nostru, a personalităţilor şi a momentelor 
importante din Istoria Românilor, la care pot paI1icipa elevii din învăţămânul 
preuniversitar. 



• 

Art.2 -OBIECTUL: 
Derularea unor acţiuni stabilite, de comun acord, prin Planul Anual 

întocmit de " Asociaţie" şi avizat de "Minister", care să cuprindă principalele 
activităţi care fac obiectul prezentului Protocol. 

Art.3 DURATA: 
(1) Protocolul se încheie pe o durată de patru ani , începând cu data 

semnării de către ambele părţi. 
(2) Prezentul protocol poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi , prin 

act adiţional , după o notificare prealabilă cu cel puţin 30 de zile înainte de 
expirarea termenului pentru care a fost încheiat. 

Art.4 OBLIGATIILE P ĂRTILOR: , , 

4.1. Obligaţiile Ministerului Educaţiei Naţionale: 
4.1.l. Avizează propunerile "Asociaţiei" , referitoare la principalele 

activităţi la care vor participa elevii din unităţile de învăţământ, acţiuni cuprinse 
într-un plan de activităţi , însoţit de un calendar ce cuprinde principalele 
sărbători naţionale şi date important~ din istoria românilor. 

4.1.2. Aprobă responsabilităţile pentru elevi legate de îngrijirea ş i 

în frumuseţarea monumentelor, operelor comemorative de război ş i a cimitirelor 
de onoare unde sunt înhumaţi ostaşi români sau ai unor armate străine. 

4.1 .3. Asigură difuzarea la inspectoratele şcolare judeţene/ al Municipiului 
Bucureşti a planului prevăzut la art. 4.2.1. şi a Calendarului cu principalele 
sărbători naţionale şi date importante din istoria românilor. 

4.1.4. Asigură spaţii , în unităţile de învăţământ, pentru organizarea ş i 

d esfăsurarea unor activităti dedicate Zilei Eroilor si sărbătorilor nationale , , " 
organizate de "Asociaţie" în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/ al 
Municipiului Bucureşti. 

4.1.5. Promovează, prin mijloace specifice, difuzarea prezentului Protocol 
de Colaborare către inspectoratele şco l are şi unităţile de învăţământ. 

4.2 . Obligaţiile Asociaţiei Naţionale Cultul Ero ilor "Regina Maria" : 
4.2. 1. Elaboreză şi Înaintează la "Minister" propuneri cuprinzând 

principalele activităţi la care să participe elevii din învăţământul preuniversitar, 
precum şi Calendarul cu principalele sărbători naţionale, date importante din 
Istoria Românilor şi de comemorare a personalităţilor neamului nostru. 
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4.2.2. Organizează participarea elevilor la activităţi publice de depuneri de 
coroane şi jerbe de flori cu prilejul Zilei Eroilor, al sărbătorilor naţionale , 

precum şi la comemorarea unor evenimente istorice. 
4.2.3. Propune responsabilităţi pentru elevi, aprobate de "Minister", 

privind îngrijirea şi înfrumuseţarea monumentelor, a obiectivelor comemorative 
de război şi a cimitirelor de onoare unde sunt înhumaţi ostaşii români , precum şi 
militari din armatele străine. 

4.2.4. Asigură difuzarea în unităţile de învăţământ a revistei "România 
Eroică" , organul de presă al "Asociaţiei", care are un capitol referitor la 
activitatea Cercurilor Cultul Eroilor. 

4.2.5. Cu prilejul aniversării unor evenimente importante din istoria 
românilor, organizează expuneri tematice pentru elevii din unităţile de 
învăţământ, susţinute de personalităţi de seamă ale istoriei şi culturii româneşti. 

4.2.6. Iniţiază, în parteneriat cu inspectoratele şcolare/unităţile de 
învăţământ, vizite la operele comemorative de război şi cimitire de onoare, 
prilej cu care li se va explica elevilor semnificaţia şi importanţa obiectivului 
vizitat. 

4.2.7 Transmite anual o informare "Ministerului" referitoare la modul cum 
au fost desfăşurate activităţile de cinstire şi comemorare a eroilor, organizate de 
"Asociatie" în unitătile de învătământ. , , , 

4.2.8. Promovează, prin mijloacele specifice, difuzarea prezentului Protocol 
către filialele judeţene ale "Asociaţiei". 

Art.5 - DISPOZIŢII FINALE 

5.1. Prezentul Protocol de Colaborare intră în vigoare la data semnării 
şi parafării de către ambele părţi. 

5.2. Completările şi modificările la acest Protocol se fac numai cu 
acordul părţilor şi se consemnează în acte adiţionale. 

5.3 . Părţile sunt exonerate de răspundere în cazuri de f0l1ă majoră, 
aşa cum sunt definite în legislaţia în vigoare. 

5.4. Părţile vor face publică colaborarea lor la orice eveniment care 
face obiectul prezentului Protocol. 

5.5. Litigiile sau neînţelegerile între părţi se vor soluţiona pe cale 
amiabilă. 
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5.6. Prezentul Protocol de Colaborare a fost încheiat astă:ziţ{/!f..~1 în 
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară . 

M INISTERUL EDUCATIEI 
NATIONALE , 

MinistJ:u , ..-
Ecaterina NDR 

Secretar de Stat, 
Ionel Florian L 

Secretar Ge 
Dănut G I , 

, 

Direcţia Ge eul ă Juridic 
Director Genera) , 

Crina Mădălina CIOBA ( 

Direcţia Contencios 
Director, 

Leonid Nicos ~ 

Di~ecţia Gener ă Educaţie Timpurie, 
Invăţământ Primar si Gimnazial 

Director Genera), 
Mihaela Ta ia IRIMIA 

Directia Generală î"vătământ , 
Secundar Superior şi Educaţie 

Permanentă 

Director Genera) , 
Corina MARIN 

AVIZ de Legalitate 
M~~~~ 
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ASOCIATIA NATIO ALĂ , , 
CUL TUL EROILOR "REGINA 

MARIA" 
reşedinte, 

e al-maior(r) 
C' isarion NEAG OE 

~r 
---=~ __ - icepreşedinte, 

General de brigad ă (r) 
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