ACORD CADRU DE COLABORARE

Între:
AGENTIA

ROMÂNA

DE

ASIGURARE

A

CALITATII

ÎN

ÎNVATAMÂNTUL

PREUNIVERSITAR
, denumită în continuare ARACIP, persoană juridică cu sediul în municipiul
Bucureşti, strada Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, cod poștal 010176, cod fiscal 18126924, cont
RO53TREZ7015009XXX010588,

deschis

la

Trezoreria Sectorului

1

Bucureşti,

telefon:

021/310.42.13, fax: 021/319.20.96, reprezentată prin Constantin  Şerban IOSIFESCU, preşedinte
şi
ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN CONSTANȚA, 
denumită în continuare AEC, persoană juridică de
drept privat, cu sediul în municipiul Constanța, strada Steagului nr. 43, județul Constanța și adresa
de corespondeța în municipiul Constanța, bulevardul I.Gh.Duca nr. 7, județul Constanța, identificată
prin CIF 32179770 și cont bancar RO57BTRLRONCRT021750601, deschis la Banca Transilvania,
reprezentată legal prin CristianGeorge FARAUANU, secretar general
a intervenit prezentul acord cadru de colaborare:
Art.1 Obiectul acordului
1.1
. Prezentul acord – cadru stabileşte un parteneriat între cele două instituţii în vederea desfășurării
unor activități de cercetare și a unor proiecte comune în domenul asigurării calității în educație;
parteneriatul include următoarele activităţi:
a. cercetarea. asupra nevoilor elevilor din județul Constanța în vederea elaborării de propuneri
comune privind elaborarea politicilor educaţionale şi privind ajustarea metodologiilor și
standardelor folosite în evaluarea unităților școlare la nivel național.
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b. Realizarea unor proiecte comune de cercetare educațională, prin mobilizarea de resurse
interne și externe, prin crearea de echipe mixte de specialiști și prin asigurarea accesului la
date relevante cu privire la calitatea sistemului de învățământ preuniversitar din România;
c. Elaborarea, editarea, publicarea şi distribuţia de materiale suport și studii privind asigurarea
calităţii educaţiei în învăţământul preunivesitar; promovarea acestor materiale în plan intern
şi internaţional;
d. Organizarea de evenimente comune (conferinţe, seminarii, mese rotunde, stagii de formare
etc.) cu participare națională şi internaţională;
e. Facilitarea colaborării între instituțiile guvernamentale și societatea civilă pe teme de
creșterea calității serviciilor educaționale, mai ales în comunitățile rurale din România.
f. Facilitarea participării cu statut de observator a membrilor AEC în cadrul proceselor de
evaluare desfășurate de ARACIP la nivelul unităților școlare din județul Constanța.
Art.2. Perioada de derulare a acordului
2.1. Prezentul acord se încheie pe un an, se va derula începând cu data de 01.07.2015 până la data de
30.06.2016.
2.2
. Prezentul acord se prelungeşte automat, pentru o perioadă de un an, dacă niciuna dintre părţi nu
notifică celeilalte părţi rezilierea acestuia. Notificarea se realizează conform prevederilor art. 7 din
prezentul acord.
Art. 3. Alte clauze
3.1
. Fiecare instituţie îşi va pune în valoare expertiza de specialitate, în funcţie de competenţele şi
atribuţiile proprii în vederea promovării adecvate a sistemelor de asigurare a calităţii în învăţământul
preuniversitar.
3.2. 
Pentru derularea concretă a unei activităţi desemnate de prezentul acord cadru de colaborare vor
fi încheiate în prealabil parteneriate, considerate acte adiţionale ale prezentului acord.

3.3. 
Derularea activităţilor desemnate de prezentul acord cadru de colaborare nu angajează în mod
obligatoriu alocarea de fonduri bugetare.
Art. 4. Modificarea acordului
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4.1. 
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului cadru de colaborare, de a conveni
modificarea clauzelor acordului prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii acestuia.

Art. 5. Încetarea acordului

5.1. 
Prezentul acord cadru de colaborare poate inceta in urmatoarele conditii:
a. prin acordul scris al ambelor părti;

b. prin rezilierea de catre oricare parte, printro notificare scrisa transmisă celeilalte părți,

cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de data rezilierii, fără punere in
intarziere sau altă formalitate și fără intervenția instanței, în situația neexecutării,
executării cu intarziere sau executării necorespunzătoare a activităților prevăzute în
prezentul acord de către cealaltă parte
.
Art. 6. Limba care guvernează acordul
6.1. 
Limba care guvernează acordul este limba română.
Art. 7. Notificările între părţi
7.1. 
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă

în scris. 
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.

7.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Art. 8. Legea aplicabilă acordului
8.1
. Acordul va fi interpretat conform legilor din România.
Art. 9. Soluţionarea litigiilor
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9.1. Părțile prezentului acord cadru de colaborare vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea acordului.
9.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părțile nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă rezultată din desfășurarea uneia sau mai multor activități din prezentul acord, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul
beneficiarului.
Art. 10. Clauze finale
10.1. Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.2. Prezentul acord are un număr de 4 (patru) pagini și a fost încheiat întrun număr de 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru Agenția Română de Asigurare a Calității în Invățământul Preuniversitar,
Președinte,
ConstantinȘerban IOSIFESCU

Pentru Asociația Elevilor din Constanța,
Secretar general,

Președintele Biroului de Conducere,

CristianGeorge FARAUANU

ConstantinAlexandru MANDA

4/4

