ACORD DE PARTENERIAT
NR. .......... / ..........................
În temeiul prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale
O.M.E.N privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și
regional, în anul școlar 2017-2018
1) PĂRŢILE
Inspectoratul Școlar Județean Dolj cu sediul în Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 6, judetul Dolj, CUI 5046912, reprezentat prin Leontina
Monica Sună, în calitate de Inspector Școlar General – Partener principal
Asociatia “Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educatie“ cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 38, sector 1, CUI
24124766, cont RO55PIRB4223711702001000 deschis la Piraeus Bank, sucursala Stirbei Vodă, Bucureşti, reprezentată prin Dr. Boris
Singer, în calitate de Preşedinte Fondator, denumită în continuare IDEE – Partener principal
şi
Unitatea de învăţământ ........................................................................................................ cu sediul în ............................................................,
str.

................................................................

nr.

..................

jud.

…................................,

tel./fax

...........................…,

e-mail

.............................……................... CUI ………………………., reprezentată prin D-na/D-nul ........................................................... , având
funcţia de ....................................................., denumit în continuare Partener secundar.
2) SCOPUL
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de colaborare în vederea implementării concursului
desfăşurat de Asociaţia IDEE.
3) OBIECTUL
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea derularea şi participarea la concursul Cangurul – Educaţie pentru societate (ce se
regăseşte la poz. 101 din Anexa 6 la O.M.E.N privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel
internațional, național și regional, în anul școlar 2017-2018) în vederea sustenabilităţii proiectului „Dezvoltarea competenţei de
comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente
informatice”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract
POSDRU/154/1.1/G/139340, ce urmăreşte dezvoltarea de mecanisme şi instrumente inovative non-formale în vederea creşterii calităţii
procesului educaţional, cu precădere a nivelului de competenţă şi a motivaţiei de studiu pentru limba română şi a accesului la competenţe
cheie de cetăţenie activă. În cadrul acestui acord se urmăreşte, pe de o parte, dezvoltarea capacităţii unei asociaţiei, specializată în evaluare şi
feedback educaţional; pe de altă parte, este vorba despre dezvoltarea unui sistem funcţional de acces la informaţie individualizată asupra
rezultatelor învăţării de către elevi şi cadre didactice la nivelul unui număr semnificativ de şcoli.
4) DURATA ACORDULUI
Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe perioada anului şcolar 2017-2018. Prezentul acord este valabil un an
de la data semnării lui, cu prelungire implicită, dacă nici una din părţi nu solicită în scris încetarea acestuia.
5) OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A) Asociatia IDEE se angajează:
a) să elaboreze itemi de evaluare care vizează testarea cunoştinţelor, competenţelor şi a aptitudinilor;
b) să trimită la timp materialele necesare desfăşurării concursului;
c) să corecteze computerizat lucrările elevilor şi să trimită şcolii rezultatele; să anunţe participanţii la proba de baraj;
d) să trimită adeverințe pentru organizatorii concursului;
e) să acorde asistenţă pentru buna derulare a concursului şi să anunţe orice modificări survenite;
f) să asigure suportul logistic şi fondurile necesare desfăşurării concursului, din bugetul destinat acestuia.

B) Partenerul secundar se angajează :
a) să mediatizeze şi să organizeze în şcoli concursul organizat de Asociaţia IDEE;
b) să numească persoanele responsabile de concurs;
c) să prezinte concursul elevilor, să realizeze înscrierea acestora şi să întreţină corespondenţa cu IDEE;
d) să asigure desfăşurarea în condiţii optime a concursului, prin respectarea instrucţiunilor din materialele informative;
e) să coordoneaze desfăşurarea în spaţiile unității de învățământ, în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare;
f) să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activităţii desfăşurate conform Acordului de parteneriat.
6) REZILIEREA ACORDULUI
Rezilierea contractului, înainte de încetarea sa, se face numai motivat, partea ce doreşte acest lucru fiind obligată să anunţe în scris
intenţia, cu cel puţin 15 zile înainte, termen în care trebuie să se respecte obligaţiile asumate.
7) DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentului acord se efectuează prin acordul părţilor.
Acordul intră în vigoare începând cu data semnării lui de către părţi.
Încheiat astăzi ….................………, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Asociaţia IDEE – Partener principal
Preşedinte Fondator,
Dr. Boris Singer

Partener secundar,
Director
...............................

1

Coordonator proiect,

.......................................

