
  
   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

Numărul   105 

Încheiat azi 13.02.2018 

 

1. PARŢILE: 

 

SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR 

DE SALUBRIZARE GORJ, cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 2-4, județul Gorj, CUI 

12155092, telefon/fax 0253216132, telefon mobil 0728.162.669. adresă de email: 

sjgdasgorj@yahoo.com , reprezentat de director BORUGĂ SANDU OVIDIU. 

 

In parteneriat cu: 

  

ASOCIAȚIA Team for NEXT GENERATION, cu sediul în orașul Novaci, județul Gorj, 

cod de înregistrare fiscală – CIF: 38405893,  reprezentată de președinte ELENA-IRINA SÎRBU, 

telefon mobil 0766.765.765, email tng2office@gmail.com . 

 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, persoană juridică de drept român, cu sediul 

în Târgu Jiu, Strada Victoriei 132-134, județul Gorj reprezentată de Inspector Școlar General ION 

IȘFAN, persoană delegată inspector școlar pentru educție permanentă GRIGORE 

ALEXANDRESCU, telefon 0728.066.558, email educativgj@gmail.com . 

 

AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI GORJ, persoană juridică de drept român, cu sediul 

în Târgu Jiu, Strada Unirii, reprezentată de director NICOLAE GIORGI. 

 
 

CCR REBAT RO SRL , persoană juridică de drept român , cu sediul in  Bucureşti,  Calea 

Dorobanţi, nr. 53, Sector 1, 010555, , înregistrată la Registrul Camerei de Comerţ cu nr J 

40/11562/2009, CUI: RO 26300001, Telefon: 021.201.08.08; 021.200.04.93, Fax: 021.200.04.94, 

adresă de email: office@ccrromania.ro , reprezentată prin Dr. Gheorghe Loloiu si Matthias Burger, 

având funcţia de Administratori, 

 

CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL, persoană juridică de drept roman, cu sediul în 

Bucureşti, Calea Dorobanţi, Nr 53, Sector 1, înregistrată la Registrul Camerei de Comert cu nr J 

40/2875/2008, CUI: RO 23321450, Telelefon: 021.201.08.08; 021.200.04.93, Fax: 021.200. 

04.94, adresa de email: office@ccrromania.ro , reprezentată prin Gheorghe Loloiu si Matthias 

Burger, având funcţia de Administratori   – denumite in continuare CCR;  

 

FIRST RECYCLER S.R.L., cu sediul in localitatea Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.35, bl. 21D, 

ap. 16, judetul Dolj si punct de lucru in localitatea Tg Jiu, str.Ciocarlau, nr.3, judetul Gorj, cod 

fiscal RO26213843, cont nr. RO35PIRB1700736154001000, deschis la PIRAEUS BANK 

Craiova, reprezentata de Clenciu Cristian, avind functia de Director General, denumita in 

continuare First Recycler 
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2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 

Obiectul protocolului ȋl constituie colaborarea entităților menționate mai sus in campania  “VIAȚĂ 

PENTRU MEDIU, VIAȚĂ PENTRU OM ” ediția 2018, ce presupune conștientizarea și educarea 

elevilor din instituţiile de ȋnvăţământ preuniversitar din judetul Gorj, cu privire la 

protejarea mediului înconjurător, modul de colectare și sortare a deșeurilor, importanța 

reciclării deșeurilor și încurajarea activităților de voluntariat, prin :     

-  Sesiuni de informare și conștientizare; 

- Acțiuni de ecologizare; 

- Acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor de hârtie-carton, PET, doze aluminiu, baterii-

acumulatori(inclusiv auto) și DEEE-uri; 

- Activități creative. 

 

3. DURATA PROTOCOLULUI 

3.1. Durata protocolului este de 1 an incepand de la data de semnării lui şi se prelungeste 

automat, cu cate un an, dacă una dintre parţi nu face o notificare scrisă contrară, in prealabil 

cu 30 zile. 

 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

4.1. Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj 
are următoarele obligații: 

 

a) Să mediatizeze local campania ,,VIATA PENTRU MEDIU, VIATA PENTRU OM ”; 

b) Să asigure logistica necesară activitățiilor de ecologizare ( saci, mănuși de unică 

folosință); 

c) Să întocmească și să pună la dispoziția Participanțior documentele necesare 

desfășurării Concursului ( Regulament, Grilă evaluare, alte formulare necesare) 

d) Să participe efectiv la acțiunile de ecologizare; 

e) Să organizeze sesiunile de informare și conștientizare a beneficiarilor cu privire la 

protejarea mediului înconjurător, modul de colectare și sortare a deșeurilor, importanța 

reciclării deșeurilor și încurajarea activităților de voluntariat.  

f) Să ia legătura și să participe la discuții cu toți factorii de decizie din unitățile de 

învățământ din cele nouă orașe; 

 

 

4.2. Inspectoratul Școlar Județean Gorj are urmatoarele obligaţii: 

 

a) Să mediatizeze local campania ,,VIATA PENTRU MEDIU, VIATA PENTRU OM ”; 

b) Să ia legătura și să participe la discuții cu toți factorii de decizie din unitățile de 

învățământ din cele 2 municipii, cele 7 orașe ale județului Gorj; 

c) Să asigure logistica necesară desfășurării concursului cu papetărie și birotică. 

 

 



  
   

4.3. Agenția de Protecție a Mediului Gorj are următoarele obligații: 

 

a) Să mediatizeze local campania ,,VIATA PENTRU MEDIU, VIATA PENTRU OM ”; 

b) Să participe la sesiunile de informare și conștientizare a beneficiarilor cu privire la 

protejarea mediului înconjurător, modul de colectare și sortare a deșeurilor, importanța 

reciclării deșeurilor și încurajarea activităților de voluntariat.  

c) Să ia legătura și să participe la discuții cu toți factorii de decizie din unitățile de 

învățământ din cele 2 municipii, cele 7 orașe ale județului Gorj. 

 

4.4. Asociatia Team for NEXT GENERATION  are următoarele obligații: 

 

a) Să mediatizeze local campania ,,VIATA PENTRU MEDIU, VIATA PENTRU OM ”; 

b) Să contribuie la organizarea sesiunilor de informare și conștientizare a beneficiarilor 

cu privire la protejarea mediului înconjurător, modul de colectare și sortare a 

deșeurilor, importanța reciclării deșeurilor și încurajarea activităților de voluntariat.  

c) Să ia legătura și să participe la discuții cu toți factorii de decizie din unitățile de 

învățământ din cele 2 municipii, cele 7 orașe ale județului Gorj ; 

d) Să participe efectiv la acțiunile de ecologizare; 

 
 

4.5. CCR are urmatoarele obligaţii: 

 

a. Să asigure infrastructura necesară acţiunilor de colectăre selectivă ȋn unităţile şcolare ȋnscrise 

ȋn proiect, împreună cu partenerul de colectare First Recycler. 

      b. Să promoveze parteneriatul dintre CCR şi partenerii săi ȋn toate acţiunile de promovare ale 

campaniei de mediu. 

       c. Să asigure premiile stabilite prin regulament. 

 

4.6. First Recycler are urmatoarele obligaţii: 

a.   Să mediatizeze local campania ”VIATA PENTRU MEDIU, VIATA PENTRU OM ”; 

b.   Să ridice deseurile de la punctele de colectare stabilite în proiect. 

c.    Să asigure premiile stabilite prin regulament. 
 

 

5. FORŢĂ MAJORĂ 

5.1.  Nici una dintre părţi nu raspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea in mod 

necorespunzator - total sau parţial - a oricarei obligaţii care ȋi revine in baza prezentului 

protocol, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a 

fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

 

 

6. NOTIFICARI 

6.1. Ȋn accepţiunea parţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil 

ȋndeplinită dacă va fi transmisă la adresa /sediul prevazut in partea introductivă a 

prezentului protocol. 

 

 

 

 



  
   

7. CLAUZE FINALE 

7.1.  Modificarea prezentului protocol se face numai prin act adiţional ȋncheiat ȋntre parţi. 

Prezentul protocol reprezintă voinţa parţilor şi ȋnlătură orice altă ȋnţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară ȋncheierii lui. 

7.2. Prezentul protocol a fost ȋncheiat într-un numar de 6 exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte, azi 13.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Județean de Gestionare a 

Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare 

Gorj 

                            Director, 

                 Sandu-Ovidiu Borugă 

           Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj 

Inspector Școlar General 

Ion Ișfan 

 

  

  

  

Agenția de Protecție a Mediului Gorj                                                  First Recycler SRL 

                    Director,                                                                            Director General, 

                Nicolae Giorgi                                                                      Clenciu Cristian 

 

 

Asociatia Team for Next Generation  

Președinte, 

Elena-Irina Sîrbu 

 

 

SC CCR Rebat RO SRL 

SC CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL 

Administratori 

Matthias Burger 

Dr. Gheorghe Loloiu 

 

 

 

 

  

 


