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PROTOCOL DE COLABORARE PRIVIND EDUCA�IA JURIDICA 

ÎN UNITATILE DE NV PREUNIVERSITAR 

încheiat între: 

Asociatia Voci pentru Democra�ie _i Justi�ie, cu sediul social în Bucure_ti, Str. 
Viahita, nr 1, bl. PM 18 BIS, sc. 2, et. 9, ap. 123, Sector 3, înmatriculat� la Administra�tia 
Fiscal� Sector 3 Bucure_ti, sub nr. 1025649, cod de înregistrare fiscal� 35729909,

.. C.l.seria... nr...CNP.....
..nr..., în calitate de ,PARTENER 1", 

reprezentat� prin cu domiciliul 
in... ., SU... 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES cu sediul în Pitesti, B-dul 
Eroilor nr 4-6, tel 0248/218319, reprezentat prin Inspector ^colar General Dumitru 
Todosoiu, în calitate de ,PARTENER 2", 

Casa de Cultura a Comunei Bascov, cu sediul in Strada Paisesti, DN 127, Bascov, Arges, 
tel./fax 0248/2903 13, reprezentata prin Manager Lorena Catalina Toma, in calitate de 
PARTENER3 

PREAMBUL 

Con_tientizaând importanta deprinderii cuno_tin�elor elementare de drept _i a 
promoväri unei culturi juridice menite s� încurajeze, înc� la o vârstä ragedä, respectul 
fat� de lege, echitatea social� _i atitudinea civic�. 

Avánd în vedere impactul semnificativ al normelor de drept asupra individului, 
precum _i tendinta de cre_tere a num�rului _i complexitä�i reglement�rilor specifice
unei societ��i democratice guvernate de principiul respectärii suprema�iei legi, 

Tinand seama de riscurile provenind din lipsa cuno_tin�elor minime de drept, care 
se pot materializa în s�vâr_irea de fapte cu caracter antisocial, expuneri la pericole ce 
pot fi evitate ori incapacitatea de ap�rare a proprilor drepturi _i libertä�ti fundamentale, 

Luând act de des�surarea unor proiecte de promovare a educa�iei juridice în 
rândul elevilor, cum sunt Proiectul derulat de Ministerul Educa�iei Na�ionale în 
parteneriat cu Ministerul Justi�tiei _i Consiliul Superior al Magistraturi începând cu anul 

*wwww. 
***w.w. 

1 16.11.2016

Checheriță Lucian - Silviu zc 114703 1860616046233
Bacau Digul Barnat 1



(3)La activit��ile men�ionate la alineatul (1)pot fi invitate _i alte persoane din cadrul 
institu�ilor _i autoritäjilor publice române sau sträine, ale societ��ii civile ori al mediului 
de afaceri. 

PUNCTUL 3 ACTIVIT��I COMUNE 

(1)Pentru derularea prezentului Protocol, reprezentantul legal al fiec�rui partener 
desemneaz� câte un membru în cadrul Comitetului de monitorizare a implement�ri 
Protocolului de colaborare privind educatia juridic� în unitä�ile de înv���mânt 
preuniversitar (denumit, în continuare, Comitetul EDUIURIS) în termen de 15 zile de la 
semnarea acestuia. 

(2) Membri de�in aceast� calitate pe toat� perioada derul�rii Protocolului sau pânä la 
înlocuirea lor cu alte persoane. 

(3) Comitetul EDUIURIS are ca atribu�ie organizarea activit��ilor necesare pentru 
implementarea Protocolului descrise la Punctul 5. El va decide m�surile necesare pentru 
buna lor desfä_urare, convine asupra agendei activit��ilor _i contribuie în mod direct la 
realizarea acestora. 

(4) Decizile Comitetului EDUIURIS nu pot angaja Partenerii în activit��i ce exced 
cadrului descris în Protocol. 

PUNCTUL 4- ACTIVIT��I SPECIFICE PARTENERILOR 

(1)Partenerul 1 indepline_te urm�toarele activit��i specifice 
a. selecteaz� persoane din cadrul membrilor sau volintarilor sãi, în vederea 

realiz�rii activitä�ilor de educa�ie juridic� men�ionate la Pct. 2, alin.(1); 
b. decide asupra particip�rii _i invit� al�i speciali_ti sau persoane necesare pentru 

realizarea acestor activit��i: 
C. sustine _i încurajeaz� desfä_urarea actiunilor de educa�ie juridic� atât în mediul 

urban, cât mai ales în mediul rural; 
d. vegheaz�, împreun� cu Partenerul 2, la buna desfä_urare a activit��ilor din 

proiect; 
e. decide asupra modalit��ilor de publicitate cu privire la ac�iunile întreprinse. 

(2)Partenerul 2 indepline_te urm�toarele activitä�i specifice 
a. particip�, prin persoanele desemnate, împreun� cu Partenerul 1, la buna 

desfä_urare a activit��ilor din proiect; 
b. faciliteaz�, prin intermediul unitä�ilor de înv�jämânt preuniversitar, accesul în 

institu�iile de înv���mânt al studen�ilor _i practicienilor dreptului _i al celorlalte 
persoane invitate de Comitetul EDUIURIS, în vederea derul�rii sesiunilor de 

educa�ie juridic�; 
C. stabile_te, împreun� cu dirigin�ii _i profesorii, care sunt elevii _i clasele sau 

amfiteatrele unde se vor derula activit��ile de educa�ie juridic�; 
d. stabile_te împreun� cu Partenerul 1 care este perioada de timp afectat� unei 

lectii de educa�ie juridic�; 



e. pune la dispozi�ia Partenerului 1, în m�sura în care exist� posibilitatea, logistica 
necesar� desfä_urärii lectiei de educa�ie juridic�, precum: videoproiector, flip 
chart, tabl� de scris, cret�; 

f. decide asupra modalit��ilor de publicitate cu privire la actiunile întreprinse. 

PUNCTUL 5 - ATRIBU�ILE COMITETULUI EDUIURIS 

(1) Comitetul EDUIURIS îndepline_te urm�toarele atribu�i: 
a. aprob� temele generale de discu�ie pentru sesiunile de instruire specifice 

educatiei juridice în unit��ile de învä��mânt preuniversitar 
b. aprob� tipul _i con�inutul materialelor care vor fi distribuite în unitatea de 

înv��ämânt în temeiul prezentului protocol; 
c. stabile_te calendarul activit��ilor care vor fi derulate în baza prezentului protocol, 

precum _i locurile de desfä_urare a acestora 
d. realizeaz� demersuri pentru mediatizarea activit��jilor desfä_urate, în colaborare 

cu birourile de rela�ie cu mass-media ale partenerilor; 
e. realizeaz�, la cerere, evaluarea 

prezentului Protocol, prin intermediul unui raport anual ce se va înainte 
conducerilor acestora; 

f. efectueaz� orice alte activitäj�i necesare pentru implementarea prezentului 

Protocol 

colabor�ri partenerilor din perspectiva 

PUNCTUL6-CHELTUIELI 

Activitätile de educatje juridic� desfä_urate in temeiul acestui Protocol nu pot 
obliga Partenerul 2 la nici un fel de cheltuieli. 

PUNCTUL 7-DURATA DE VALABILITATE 

(1) Prezentul Protocol se încheie pe o durat� ini�tial� de trei ani. 

(2) El inträ în vigoare la data semn�ri sale de cätre parteneri. 

(3) Valabilitatea Protocolului va înceta fie cu acordul partenerilor, fie prin 
denuntarea lui de c�tre oricare dintre ace_tia ca urmare a unei notific�ri adresate 
celuilalt partener, cu un preaviz de 10 de zile. 

PUNCTUL8-MODIFICAREA PROTOCOLULUu 

(1)Prezentul Protocol poate fi completat _i/sau modificat prin încheierea de acte 
adi�ionale asumate de ambii parteneri. 

(2)Modific�rile intr� în vigoare în conformitate cu procedura reglementat� dePct.7, 
alin.(2) din prezentul Protocol 
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PUNCTUL 9- DISPOZI�II FINALE 

(1) Partenerii prezentului Protocol vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe 
cale amiabil�, direct sau prin mediere, orice neîn�elegere sau disput� care se poate 
ivi între ei în cadrul sau în leg�tur� cu îndeplinirea responsabilit��ilor. 

(2) Dac� p�r�ile nu reu_esc s� rezolve în mod amiabil divergen�ele, fiecare poate 
solicita ca disputa s� se solu�ioneze de c�tre instantele judec�tore_ti competente. 

(3)Orice comunicare între p�r�i referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie 
s� fie transmis� în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul 
transmiteri, cât �i în momentul primiri. 

(4) Comunic�rile între p�r�i se pot face prin telefon, fax sau po_t� electronic�, cu 
condi�ia confirm�rii în scris a comunic�r. 

Semnat la toe.eal tta data de .2ole. n douä 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

Asociatia VEDEM JUST - Voci pentru Democra�ie _i Justi�ie 

prin... 

MAN 
INSPECTORATUL �cOLAR JUDETEAN ARGES 

Prin INSPECTOR SCOLAR GENERAL 
Prof. Dumitru TUDOsOIU ScoLA Juo NATION NALE S 

CERTET 

Casa de Cultura a Comunei Bascov... 

RO Prin......Manager, Lorena Catalina/ Toma 
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