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COLEGIUL NATIONAL
,, MIHAI EMINESCU’’

ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN
CONSTANȚA

Director general,
Președinte,

Prof. Dr. Camelia Ciurescu

ConstantinAlexandru Manda

ACORDCADRU DE COLABORARE

Între:

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, 
denumit în continuare 
CNME
,
unitate de învățământ preuniversitar, cu personalitate juridică, cu sediul în mun.
Constanța, str. Traian nr. 19, jud. Constanța, reprezentată prin doamnă prof. dr. Camelia
Ciurescu, director, în calitate de entitate inițiatoare, pe deo parte
și
ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN CONSTANȚA, 
denumita în continuare 
AEC
, persoană
juridică de drept privat, înscrisă în registrul special al asociațiilor și fundațiilor aflat la
grefa Judecătoriei Constanța cu nr. 61/26.08.2013, cu sediul în mun. Constanța, str.
Constantin Brătescu nr. 8, jud. Constanța și adresa de corespondență în mun. Constanța,
bld. I.Gh.Duca nr. 7, jud. Constanța, identificată prin CIF 32179770, reprezentată prin
domnul ConstantinAlexandru Manda, președinte, în calitate de entitate parteneră, pe
dealtă parte
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a intervenit prezentul acord cadru de colaborare:

Art. 1 Obiectul acordului
Prezentul acord  cadru stabilește un parteneriat între cele două entități în vederea
desfășurării de activități comune, cu scopul dezvoltării calității actului educațional,
precum și organizării de programe, campanii și proiecte având ca obiectiv promovarea
implicării civice și a educației nonformale în rândul elevilor care studiază în cadrul
CNME.

Art. 2 Direcțiile de bază ale colaborării
Obiectivele acestui acord, concretizat în realizarea unui parteneriat între entități, sunt
reprezentante de:
a. îmbunătățirea relației dintre factorii implicați în actul de educație în cadrul
CNME;
b. implementarea de măsuri care să aibă ca scop creșterea calității procesului
educațional în cadrul CNME;
c. organizarea de proiecte comune, cu scopul creșterii gradului de implicare
civică în rândul elevilor CNME, precum și al promovării voluntariatului și
educației nonformale.

Art. 3 Obligațiile părților
A. Obligațiile entității inițiatoare:
a. să propună modalități de derulare a parteneriatului;
b. să se implice în realizarea acțiunilor stabilite;
c. să asigure baza materială și logistica necesară desfășurării proiectelor
convenite;
d. să promoveze parteneriatul prin mijloacele proprii (comunicate de
presă, promovare pe siteul propriu, înștiințarea elevilor ș.a.).
B. Obligațiile entității partenere:
a. să propună modalități de derulare a parteneriatului;
b. să se implice în realizarea acțiunilor stabilite;
c. să respecte prevederile art. 7 alin. (1) din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
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d. să promoveze parteneriatul prin mijloacele proprii (comunicate de
presă, promovare pe siteul propriu, promovare pe rețelele de
socializare ș.a.).

Art. 4. Metodologia de lucru
Parțile semnatare convin asupra următoarele modalități de lucru:
a. participarea la consultări, dezbateri și orice alte activități în domeniul
educațional;
b. elaborarea de programe comune anuale, care să pună în practică prevederile
prezentului acord;
c. constituirea de grupe mixte de lucru pentru elaborarea și punerea în practică a
acțiunilor prevăzute în programele comune;
d. mediatizarea acțiunilor comune;
e. analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării
direcţiilor principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele
anuale convenite;
f. desemnarea de persoane responsabile, care vor asigura schimbul reciproc de
informații și date specifice;
g. analiza anuală a stadiului îndeplinirii prevederilor convenite, identificarea
realizărilor și incovenientelor apărute în planul activității comune.
Art. 5 Litigii
(1) Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea,
precum și alte pretenţii decurgând din prezentul protocol, vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) În condiţiile în care, în termen de 60 de zile de la începerea acestor proceduri
neoficiale, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă
contractuală, fiecare parte se poate adresa instanţelor judecătoreşti
competente.
Art. 6 Rezilierea acordului
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a. nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului
protocol;
b. schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată
desfăşurarea activităţii prevăzute în protocol.
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Art. 7 Încetarea protocolului
(1) Constituie motiv de încetare a prezentului acord, următoarele:
(a) acordul părților pentru încetarea contractului;
(b) scopul contractului a fost atins;
(c) forța majoră, dacă este invocată.
(2) Anularea acestui acord va fi făcută sub forma unui anunț scris, cu minim 5
(cinci) săptămâni înainte de încetarea colaborării.
Art. 8 Dispoziții finale
(1) Prezentul acordcadru de colaborare are caracterul unui document cadru şi
acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
(2) Acordul are valabilitatea de 2 (doi) ani, de la data semnării sale, cu prelungirea
automată, pentru noi perioade de câte 6 luni, dacă niciuna din părţi nu notifică
celeilalte părţi cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum 2 (două)
luni înaintea expirării perioadei de valabilitate.
(3) Prezentul acord poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor
semnatare, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.
Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite
celeilarte părţi, spre analiza, în scris, propunerile respective.
Încheiat în Constanța, astăzi, 03.12.2015, în limba română, în 2 (două) exemplare,
ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
Pentru Colegiul Național „Mihai Eminescu”,
Director,
prof. dr. Camelia CIURESCU

Pentru Asociația Elevilor din Constanța,
Secretar general,

Președinte,

CristianGeorge FARAUANU

ConstantinAlexandru MANDA
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