ROMÂNIA
EDITURA PRIMO
ADRESA: STR.RIPICENI, NR.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, COD POŞTAL 023624,
TELEFON/ FAX (+4) 021 687 50 46,
EMAIL: CONCURSURILEPRIMO@GMAIL.COM,
WEB: WWW.CONCURSURILEPRIMO.COM

Nr. _____/_____/_____/2019

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Instituția ................................................................
Localitatea ............................................................,
Str. ......................................................... Nr. ........
TELEFON: ……………….…………, FAX: .......................
E-MAIL ..................................................................
web…………………………………………………………………….

Nr. _____/_____/_____/2019

În aplicarea prevederilor Legii nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
a Notificării M.E.N./D.G.I.P. nr. 44418/4.12.2000, a Adresei M.E.C.T./D.G.A.E. nr. 42566/12.12.2002, a precizărilor
M.Ed.C. nr. 42207/4.10.2005 şi nr. 30180/04.04.2006 şi a notificărilor ulterioare în vigoare,
se încheie prezentul

ACORD DE PARTENERIAT (PROTOCOL DE COLABORARE)
I.Colaboratorii
1. EDITURA PRIMO cu sediul în str. Ripiceni, nr. 6, sector 2, Bucureşti, cod poştal 023 624,tel./ fax (+4) 021 687 50
46 reprezentată prin Biţu Octavian Pătrăşcanu, având funcţia de Director de Programe Educaţionale, în calitate de
COLABORATOR,
numită
în
continuare
E.P.
şi
2. INSTITUŢIA EDUCAŢIONALĂ (ȘCOALA/ LICEUL/ COLEGIUL/ GRUPUL ȘCOLAR/GIMNAZIUL/ GRĂDINIŢA)
………………………………....................., cu sediul în localitatea …………………………..…....., str. …………………………………… nr.
………, telefon ………..……………., fax …………………………, judeţul/sectorul ………………………………………, reprezentată prin
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..,
având funcţia/iile de ..................................................................................................................................................
( Cadre didactice/ Membri ai Comitetului de Părinţi ), în calitate de COLABORATOR, numită în continuare I.E.
II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT (PROTOCOLULUI DE COLABORARE)
art. 1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următorului proiect: PROGRAMUL
EDUCAŢIONAL NAŢIONAL PRIMO. Acesta constă în:
- promovarea standardelor europene în procesul de învăţare şi evaluare a elevilor;
- promovarea descentralizării sistemului educational preuniversitar;
- creşterea performanţelor şcolare;
- încurajarea mobilităţii europene a elevilor şi profesorilor, conform programelor europene;
- participarea instituţiilor educaţionale doritoare la Concursurile Naţionale Extraşcolare și Preșcolare PRIMO, prin elevii
claselor 0-XII şi preşcolarii din ambele nivele de pregătire;
- transmiterea de know-how;
- consolidarea relaţiilor în domeniul educaţional între instituțiile participante la acest program.
III. DURATA ACORDULUI
art. 2. Prezentul protocol se încheie pentru perioada anului/ anilor şcolar/ i ………..………..………., semestrul/
ele………..……….. , începând cu data semnării sale şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze de revizuire, după
caz. În situaţia în care părţile nu solicită în scris încetarea colaborării, protocolul se prelungeşte din oficiu şi după
încheierea perioadei menţionate.

IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII
art. 3. E.P.desemnează responsabilii pentru realizarea fiecăruia dintre proiectele convenite.
art. 4. În cadrul parteneriatului, E.P.se obligă:
a) să menţină o legătură permanentă cu I.E., prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce
eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre parteneri;
b) să respecte legislaţia şcolară în vigoare atunci când demarează acţiuni educative în unităţile de învăţământ;
c) să deruleze activităţi de testare extrașcolară, prin Concursurile PRIMO, activităţi la care să faciliteze şi participarea
reprezentanţilor I.E.
d) să acorde diplome naţionale tuturor instituţiilor educaţionale, organizatorilor şi participanţilor precum şi premii elevilor.
art. 5. I.E. desemnează responsabilii pentru realizarea proiectelor convenite. Astfel, pe durata acordului, participarea
I.E. la Concursurile Primo se derulează prin implicarea în calitate de organizator principal a d-nei/d-lui
……………………………………………………….................., şi prin implicarea în calitate de organizatori adjuncţi a d-nelor/d-nilor
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...……
art. 6. În cadrul parteneriatului, I.E. se obligă:
a) să menţină o legătură permanentă cu E.P., prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce,
eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri;
b) să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de îndrumare şi control cu tematică
specifică în unităţile educaționale, consultând reprezentanţii E.P., după caz;
c) să ofere acces în unităţile de învăţământ personalului desemnat de E.P. pentru activităţile specifice menţionate în
prezentul protocol.
art. 7. Programele de activitate întocmite în baza prezentului protocol vor decurge şi vor completa planurile manageriale
anuale si planurile operaţionale ale instituţiilor colaboratoare.
art. 8. Părţile vor colabora inclusiv pentru sensibilizarea tuturor factorilor responsabili din comunitate – autorităţile
administraţiei publice locale, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale – în legătură cu situaţia reală din
sistemul şcolar preuniversitar local, coroborat cu obiectivele prezentului protocol.
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
art. 9. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării,
revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.
VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII
art. 10. Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării:
a. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;
b. cazul de forţă majoră;
c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală
a acestuia.
VII. ALTE CLAUZE ALE DESFĂŞURĂRII COLABORĂRII
art. 11. Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se efectuează în scris, fax sau
prin corespondenţa electronică.
VIII. LITIGII.
art. 12. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului protocol de colaborare, se vor soluţiona pe cale
amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanţa la care este arondat sediul E.P..
Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 4 (patru) exemplare, câte două exemplare pentru
fiecare colaborator.
DIRECTOR DE PROGRAME EDUCAŢIONALE
REPREZENTANT al I.E …………………...…………………………….………..…………
al E.P. BIŢU OCTAVIAN PĂTRĂŞCANU
(Funcţie, Nume şi Prenume, Semnătură)............................................
L.S.
L.S.
ORGANIZATOR PRINCIPAL……………………………………..…………………………………
(Funcţie, Nume şi Prenume, Semnătură)............................................

