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Instituția Prefectului-Județul Constanța
Nr.

Asociația Elevilor din Constanța
Nr.

ACORD-CADRU DE COLABORARE
Între:
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL CONSTANŢA, persoană juridică de drept public,
cu sediul în Constanţa, B-dul Tomis nr.51, telefon 0241617788, fax 0241617245, CUI
4515760, reprezentată de CONSTANTIN ION, în calitate de Prefect, pe de-o parte
și
ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN CONSTANȚA, denumită în continuare A.E.C., persoana
juridică de drept privat, cu sediul în Constanța, str. Constantin Brătescu nr. 8 și adresa de
corespondență în municipiul Constanța, B-dul I. Gh. Duca nr. 7, identificată prin CIF
32179770, reprezentată de CONSTANTIN-ALEXANDRU MANDA, în calitate de Președinte,
pe de-altă parte
a intervenit prezentul acord-cadru de colaborare:
Preambul
Activităţile stipulate în prezentul acord-cadru de colaborare au la bază principiile
legalităţii, bunei–credinţe, echităţii şi egalităţii, părţile fiind libere să încheie parteneriate,
protocoale, convenţii, contracte sau alte angajamente cu diferiţi parteneri publici sau privaţi,
precum şi să convină asupra extinderii numărului de părţi din acest acord-cadru de
colaborare, prin acte adiţionale, în condiţiile legii.
Conștienți de importanța unui parteneriat între stat și societatea civilă, în vederea
reformării sistemului de educație;
Din dorința îmbunătățirii stării sistemului de învățământ din județul Constanța;
Pentru a pune bazale unei colaborări stabile între Instituția Prefectului-Județul
Constanța și A.E.C., în beneficiul elevilor din județul Constanța, am hotărât să încheiem
prezentul acord-cadru de colaborare.
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Art.1 Obiectul acordului
(1) Prezentul acord-cadru de colaborare stabilește un parteneriat între cele două entități,
în vederea desfășurării de activități comune, cu scopul dezvoltării calității actului
educațional, promovării și apărării drepturilor elevilor, precum și organizării de
programe, campanii și proiecte cu scopul promovării implicării civice și a educației
non-formale în rândul elevilor, care studiază în unități de învățământ de pe raza
județului Constanța.
Art.2 Direcțiile strategice ale colaborării
(1) Direcțiile strategice ale colaborării, concretizate în realizarea unui parteneriat între
cele două entități, sunt reprezentante de:
a) dezvoltarea de politici publice, în vederea îmbunătățirii calității actului de educație
în județul Constanța;
b) dezvoltarea de măsuri, în vederea scăderii gradului de abandon școlar la nivelul
județului Constanța;
c) organizarea de campanii comune, în vederea promovării implicării civice și a
educației non-formale în rândul elevilor din județul Constanța;
d) organizarea de evenimente publice comune (conferințe, seminarii, mese rotunde
etc.), având teme din sfera sistemului educațional, cu participare națională și
internațională;

Art.3 Perioada de derulare a acordului
(1) Prezentul acord-cadru de colaborare se va derula pe o perioadă de un an și produce
efecte începând cu data semnării lui.
(2) Prezentul acord-cadru de colaborare se prelungește automat, pentru o perioadă de
un an, dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți rezilierea acestuia.

Art.4 Modificarea acordului
(1) Entitățile semnatare au dreptul, pe durata derulării acordului-cadru de colaborare, de
a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional, în cazul apariţiei unor
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia.
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Art.5 Încetarea acordului
(1) Prezentul acord-cadru de colaborare încetează în următoarele situații:
a) prin acordul scris al părților;
b) scopul acordului-cadru de colaborare a fost atins;
c) prin denunțarea unilaterală de către una din părți, notificată cu cel puțin 15 zile
înainte de data încetării;
d) de plin drept, în caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a
obligațiilor prevăzute în prezentul acord-cadru de colaborare de către una din părți, în
măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune
diligențele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin
potrivit prezentului acord-cadru de colaborare, în termen de 15 zile de la primirea
notificării;
e) în caz de forță majoră.
Art.6 Soluționarea litigiilor
(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.
(2) În condiţiile în care, în termen de 15 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.
(3) Prevederile art.1351 Cod Civil privind forța majoră, cazul fortuit și răspunderea în caz
de forță majoră se aplică ambelor părți.
Art.7 Dispoziții finale
(1) Prin acţiunile întreprinse niciuna dintre părţi nu va aduce prejudicii de imagine
celeilalte părţi, nu va afecta buna desfăşurare a activităţilor specifice acestora şi nici
nu va manifesta ingerinţă în activităţile derulate de către părţi în afara acordului-cadru
de colaborare.
(2) Arătarea activităților de mai sus nu este limitativă. Părțile au dreptul, oricând, de a
propune și adăuga, cu acordul celeilalte părți, și alte activități considerate necesare în
realizarea activităților propuse și atingerea scopului comun. Orice altă activitate,
proiect, s.a.m.d. va completa activitățile și proiectele prezentului acord-cadru de
colaborare.
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(3) Părţile semnatare ale prezentului acord-cadru de colaborare vor manifesta
disponibilitate pentru analiza reciprocă a unor propuneri de proiecte şi programe,
acţionând cu diligenţă pentru implicarea în vederea realizării lor în comun.
(4) Orice modificări ale prezentului acord-cadru de colaborare se pot face numai cu
acordul scris al părţilor şi se vor consemna într-un act adiţional, semnat de toate
părţile.
Încheiat în Constanța, astăzi, ____________, într-un număr de 2 (două) exemplare, ambele
cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru Instituția Prefectului-Județul Constanța,
PREFECT,
Constantin ION

Pentru Asociația Elevilor din Constanța,

PREȘEDINTE,

SECRETAR GENERAL,

Constantin-Alexandru MANDA

Cristian-George FARAUANU
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