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Părţile: 

 
Partener - I stituţia Prefe tului – Judeţul Olt, u sediul î  Bd. A. I. Cuza r. A, Slatina, Olt, 
repreze tată de Nea şu Petre-Silviu, în calitate de prefect;  

 
Partener - Dire ţia de Să ătate Pu li ă Județea ă Olt, u sediul î  Str. Crișa  r.9-11, 
Slati a, Olt, repreze tată de Ci ă Talia, î  alitate de dire tor exe utiv;  

 
Partener – I spe toratul Ș olar Județea  Olt, u sediul în Str. Ec. Teodoroiu nr.8B, Slatina, 
Olt, repreze tată de Ma  Feli ia, î  alitate de i spe tor ș olar ge eral; 

 
au convenit urmatoarele:  
 

Parteneriat 

Pri  se area preze tului Parte eriat, părţile îşi expri ă a ordul î  vederea 
i ple e tării Parteneriatului „EU SUNT SĂNĂTOS! TU VREI SĂ FII SĂNĂTOS?“. 

Părțile se atare au u  i teres o u  pentru î u ătățirea stării de să ătate a populației 
pri  i for are spe ializată și o pletă. 

Astfel, părțile se atare ale preze tului Parte eriat și-au propus desfășurarea a două 
a pa ii de i for are spe ializată și o pletă î  râ dul elevilor di  județul Olt, pe două paliere: 

- preve irea efectelor egative ale co su ului de alcool și tutu  - î văță â t gi azial și liceal; 
- educație pe tru o poziție să ătoasă – ți uta corectă a corpului – î văță â t pri ar. 

 Pri  i ple e tarea preze tului parte eriat părțile își propu  și identificarea factorilor de 

ris  i pli aţi î  o su ul de tutu  şi al ool la vârsta adoles e ţei. 
 

Prin ipii de ază 

Avâ d î  vedere preo upările o u e î  do e iul edu aţiei pe tru să ătate o sideră  
ă parte eriatul î tre i stituţii poate o du e la efi ie tizarea a tivităţilor spe ifi e. Pentru 

pro ovarea u or pri ipii să ătoase de viaţă, i stituţiile şi autorităţile publice din România, în 

strâ să ola orare u so ietatea ivilă, o si t rearea u ui parte eriat i ter-i stituţio al  are 
să spriji e la ivel lo al pri  a ţiu i o rete şi susţi ute, pro ovarea u ui stil de viaţă să atos. 

 

Prin ipiile de ună pra ti ă ale parteneriatului 

Toţi parte erii tre uie să o tri uie la realizarea a tivităților şi să îşi asu e rolul lor î  
cadrul a țiu ilor î trepri se, aşa u  sunt definite în cadrul acestui Parteneriat. Părtile tre uie să 
se o sulte î  od regulat şi să se i for eze asupra tuturor aspe telor privi d derularea 

prezentului Parteneriat.  

Toţi parte erii tre uie să i ple e teze a tivităţile u respe tarea sta dardelor 
profesio ale şi de eti ă ele ai î alte. Fie are parte a ţio ează î  se sul pro ovării î  o diţii 
de re ipro itate a i agi ii î  adrul a tivităţilor are fa  o ie tul preze tului Parteneriat. 
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Obiectiv general 

Obiectivul general al Parteneriatului îl reprezi tă î u ătățirea stării de să ătate a 
populației, pri  i for are spe ializată și o pletă asupra efe telor egative ale o su ului de 
al ool și tutu  și asupra ți utei ore te a a orpului, î ă de la vârste fragede, pre u  și 
ide tifi area fa torilor are i flue țează o su ul de tutu  şi al ool, astfel î ât să se poată 
interveni apli at pe tru ore tarea a estor o i eiuri esă ătoase. 

Obiective specifice 

 Î u ătăţirea ivelului de u oşti ţe al elevilor, rearea de depri deri să ătoase;  
 I for area elevilor privi d i porta ţa adoptării u ui stil de viaţă să ătos; 
 Î urajarea adrelor dida ti e î  alegerea edu aţiei pe tru să ătate a a tivitate 

extra urri ulară şi/sau opţio ală; 
 Co ştie tizarea asupra efe telor egative ale o su ului de al ool și tutu ; 
 Edu ația pe tru o poziție să ătoasă – ți uta ore tă a corpului; 

 Ide tifi area fa torilor are i flue țează o su ul de tutu  şi al ool la vârste fragede; 

 Creșterea alității odului de apli are a ăsurilor preve tive. 
 

Beneficiari 

- Dire ţi pri ipali : - elevii; 

- I dire ţi se u dari : - pări ții, cadrele didactice, o u itatea lo ală. 

 

Durata parteneriatului 

Durata prezentului Parteneriat este pe tru a ul ş olar -2017, cu posibilitatea de 

prelu gire, pri  a t adițio al, î sușit de ătre toți parte erii.  
Pe parcursul duratei de valabilitate prevederile Parteneriatului pot fi modificate sau 

o pletate u a ordul părţilor, la i iţiativa u eia sau alteia di  părţile se atare. 
 

Roluri şi responsa ilită i  
 

Roluri şi respo sa ilităţi o u e 

Î  toate o u i ările, de larațiile și o u i atele de presă are prives  desfășurarea 
preze tului Parte eriat, parte erii vor e țio a ge eri ul a pa iei și i stituțiile parte ere. 
 

Roluri şi respo sa ilităţi separate 

Institu ia Prefe tului – jude ul Olt 

- va promova Parteneriatul prin postarea textului acestuia pe site-ul I stituţiei Prefe tului; 
- va pu e la dispoziția ass – edia date și i for ații u privire la derularea Parteneriatului; 

- va monitoriza articolele apărute î  ass- edia lo ală; 
- va o itoriza a țiu ile î trepri se î  adrul pezentului Parteneriat și va î to i raportul 

final. 
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Dire ția de Sănătate Pu li ă Județeană Olt 

- va susți e preze tarea te elor spe ifi e î  adrul a țiu ilor; 
- va asigura distribuirea materialelor informativ-edu ative şi pro oţio ale î  u itățile de 

î văţă â t; 
- va apli a parti ipa ților chestionarul de specialitate și de evaluare a a țiu ilor î trepri se 

în cadrul Parteneriatului; 

- va raporta, lu ar, pâ ă la data de , I stituției Prefe tului, în vederea o itorizării și 
prelu rării, procesele-verbale încheiate în urma fie ărei a țiu i și hestio arul apli at. 

 

Inspectoratul Ș olar Județean Olt 

- va sta ili u itățile de î văță â t gi azial și li eal î  are se vor derula a țiu i, u o diția 
să fie i luse u ități di  toate zo ele județului, atât ur a , ât și rural, u ărul elevilor 

beneficiari ai Parteneriatului neputând fi mai mic de 1000; 

- va î știi ța dire torii u ităților de î văță â t sta ilite asupra datei desfășurării a țiu ilor 
și va facilita comunicarea dintre membrii echipei de proiect și a eștia, cu privire la 

derularea a țiu ilor; 
- va apli a parti ipa ților, î preu ă u repreze ta ții DSP Olt, chestionarul de specialitate 

și de evaluare a a țiu ilor î trepri se î  adrul Parte eriatului. 

Rezultate așteptate 

- redu erea o su ului de al ool și tutu  î  râ dul adolese ților; 

- resterea gradului de i for are u privire la o se i țele so iale și de să ătate ale 
o su ului de al ool și tutu ; 

- dezvoltarea a ilităților de a se i pli a î  rezolvarea pro le elor u are se o fru tă 
comunitatea în acest sens; 

- rearea u or alter ative via ile la o su ul de al ool și tutu  pri  atragerea elevilor în 

a tivităti de petre ere a ti pului li er; 

- ide tifi area fa torilor de ris  i pli aţi î  o su ul de tutu  şi al ool la vârste fragede; 

- adoptarea u ei ți ute ore te a orpului; 
- adoptarea u ui o porta e t să ătos privi d iş area zil i ă susţi ută. 

 

Termenii de încetare a parteneriatului 

Prezentul Parteneriat poate înceta: 

- la expirarea perioadei de valabilitate; 

- pri  a ordul de voi ţă al părţilor, u erere s risă î  ter e  de  zile de la otifi area 
părţii soli ita te. 

 

Legea apli a ilă 

Prezentului Parteneriat i se va apli a si va fi i terpretat î  o for itate u legea ro â ă.  
Pe durata prezentului Parteneriat, părțile vor avea dreptul să o vi ă î  s ris asupra odifi ării 
a u itor lauze, pri  a t adițio al, ori â d i teresele lor er a est lucru sau când aceste 

ir u sta țe au lo  și u au putut fi prevăzute î  o e tul î  are s-a executat prezentul 

Parteneriat. 
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Litigii 

Orice dispută care poate lua naștere din sau în legatură cu prezentul Parteneriat va fi 

solutio ață pe alea ego ierilor î tre părți. 

 

Prezentul Parte eriat a fost î heiat şi reda tat î  trei exemplare originale, câte unul 

pe tru fie are parte se atară şi i tră î  vigoare de la data se ării lui de ătre repreze ta ţii 
legali ai i stituţiilor parte ere. 

Prezentul Parte eriat o ți e 2 anexe: model proces-ver al pe tru fie are a țiu e, 
hestio ar a o i  de ide tifi are a fa torilor de ris  i pli aţi î  o su ul de tutu  şi al ool la 

vârsta adoles e ţei și de evaluare a a țiu ilor î trepri se. 
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