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PĂRŢILE SEMNATARE:
News24.7WorldPress LTD
şi
Instituţia Prefectului Judeţ Argeş, cu sediul în Piaţa Vasile Milea 1, Piteşti, reprezentat legal
prin Dl. Mihail OPRESCU, în calitate de Prefect,
Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Bulevardul I. C. Brătianu, Piteşti, 0248 210 056,
reprezentat legal prin Dl. Florin TECĂU, în calitate de Preşedinte,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, cu sediul în Bulevardul Eroilor 4-6, Piteşti
110058,0248 218 319 , reprezentat legal prin prof. Dumitru TUDOSOIU, în calitate de
Inspector Şcolar General,
Primăria Municipiului Piteşti, cu sediul în Strada Victoriei nr. 24, Piteşti 110017, 0248 214
172 , reprezentată legal prin ........ , în calitate de Inspector Şcolar General,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş cu sediul în Strada Victoriei 60, Piteşti 110016,
0248 607 000, reprezentat legal prin........., în calitate de
Jandarmeria Română, cu sediul în Aleea Negoiul nr. 2, Piteşti, Argeş, România. Tel:
0248.211505 int 24516 Fax: 0248.212091, reprezentată legal prin................, în calitate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş cu sediul în Strada Traian 26, Piteşti 110424
0248 217 400 , reprezentat legal prin................, în calitate de
Curtea de Apel Piteşti cu sediul în Str. Victoriei, Nr. 22, cod 110017 Piteşti - Argeş. Tel:
(0248) 219 374. (0248) 219 375. Fax: (0248) 223 828, reprezentată legal prin................, în
calitate de
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu sediul
în Str. Eroilor, nr. 47, Piteşti, tel. 0248 213 210, Fax 0248 213 214, reprezentat legal
prin................, în calitate de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş cu sediul în Piaţa Vasile
Milea, Nr. 1, Piteşti, Argeş, reprezentată legal prin................, în calitate de
Reprezentant Media – Ziarul Argeşul cu sediul în Bd. Republicii, 88, Piteşti, Argeş, Tel.
0248 217 704, reprezentat legal prin................, în calitate de

Preambul
Recunoscând importanţa deprinderii cunoştinţelor elementare de drept şi a promovării
unei culturi juridice menite să încurajeze, de la o vârstă fragedă, respectul faţă de lege,
echitatea socială şi atitudinea civică, impactul semnificativ al normelor de drept asupra
individului, precum tendinţa de creştere a numărului complexităţii reglementărilor specifice
unei societăţi democratice guvernate de principiul respectării normei de drept, părţile convin să
colaboreze pe bază de parteneriat active pe multiple planuri de interes, în domeniul proiectelor
educaţionale.

Art. 1 SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Prezentul Protocol de colaborare se încheie în scopul mobilizării resurselor părţilor în
vederea implementării eficiente a educației juridice în învăţământul preuniversitar din judeţul
Argeş, în cadrul ,,Proiectului instituţional pentru sprijinirea implementării Educaţiei Juridice în
învăţământul preuniversitar din Judeţul Argeş".
Art. 2 OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Protocolul are ca obiect desfăşurarea de acţiuni comune de educare, informare, consiliere
şi monitorizare pentru înlesnirea implementării Educaţiei Juridice în învăţământul
preuniversitar din Judeţul Argeş.
Art. 3 CATEGORIILE DE BENEFICIARI
Elevi din şcoli gimnaziale și licee din unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Argeş.
Art. 4 OBLIGAŢII COMUNE
- cooperează în vederea promovării educaţiei juridice în şcoli, licee, prin facilitarea
accesului elevilor la cunoştiinţe elementare de drept;
- stabilesc de comun acord metodele de păstrare a confidenţialităţii datelor despre
persoanele în reţele locale de colaborare, precum şi respectarea dreptului la imagine al
acestora;
- susţinere reciprocă în vederea atingerii obiectivelor comune;
- promovează imaginea instituţiilor partenere;
- asigură accesul la lucrări de specialitate, materiale documentare şi date statistice în
vederea realizării unei baze de date comune;
- asigură mediatizarea activităţilor întreprinse;
- participă la mese rotunde, întâlniri de lucru, care vizează aspecte de interes comun;
- deleagă câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea acestui protocol
- în vederea îndeplinirii prezentului protocol părţile vor desfăşura activităţi comune în
unităţile de învăţământ din judeţul Argeş.
- părţile desemnează câte un reprezentant cu funcţie de conducere în cadrul Comitetului
de monitorizare a Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de
învăţământ preuniversitar (denumit, în continuare, Comitetul de monitorizare) în termen
de 3 zile de la semnarea acestuia.

-

-

părţile desemnează câte un reprezentant la nivel de expert în cadrul Secretariatului
tehnic care va funcţiona pe lângă Comitetul de monitorizare ( IPJ,ISU,DGSAP,DSP,
etc).
părţile promovează activităţile derulate ca urmare a semnării acestui protocol şi
contribuie în mod direct la realizarea acestora.

Art. 5 ROLUL PĂRŢILOR
A. Rolul instituţiei iniţiatoare, News24.7WorldPress :
1. Redactarea proiectelor educaţionale şi asigurarea constituirii relaţiilor par-teneriale intra- şi
interinstituţionale.
2. Selectează persoane din cadrul aparatului propriu, în vederea realizarii activităţilor de
mediatizare a educaţiei juridice.
3. Constituirea echipelor de proiect şi identificarea spaţiilor-suport pentru desfăşurarea
activităţilor proiectate.
4. Mobilizarea cadrelor didactice, elevilor, părinţilor în proiectarea şi elaborarea documentelor
necesare optimei desfăşurări a activităţilor comune.
5. Coordonarea şi monitorizarea derulării activităţilor.
6. Realizarea diseminării rezultatelor proiectului, prin menţionarea instituţiilor partenere.
7. Distribuirea în şcoli, licee a unor materiale informative cu specific juridic.
8. Expuneri ale practicienilor în cadrul unităţilor de învăţâmânt primar, gimnazial, liceal.
9. Organizarea de evenimente dedicate educaţiei juridice (dezbateri publice, mese rotunde,
competiţii deschise elevilor).
10. Activitatea derulată de practicieni, în temeiul prezentului protocol, nu constituie activitate
didactică şi se realizează în mod voluntar şi neremunerat.
11. La activităţile desfăşurate de instituţia iniţiatoare, pot fi invitate şi alte persoane din cadrul
instituţiilor publice, române sau străine, din societatea civilă sau din mediul de afaceri, în mod
voluntar şi neremunerat.
12. Oferă spaţiu editorial ( EDUCAŢIA ROMÂNEASCĂ) secţiune on line dedicată exclusiv
activităţilor şi evoluţiei învăţământului naţional. Această secţiune va cuprinde interviuri, puncte
de vedere, sondaje de opinie şi alte activităţi.
13. News24.7WorldPress selectează partenerii media, cât şi ONG ori instituţii pentru
îndeplinirea pe termen lung al protocolului şi este exclusiv comunicarea media al prezentului
protocol.
14. Părinţii şi elevii din unităţile de învăţământ pot accesa secţiunea Educaţia Românească din
portalul online al News24.7WorldPress şi să contacteze prin poşta electronică editorul şef al
publicaţiei.
15. Coordonează, împreună cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş Comitetul
de
monitorizare.
B. Rolul instituţiei partenere, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş:
1. Respectă atribuţiilor stabilite în cadrul activităţilor / proiectelor comune.
2. Promovaează proiectelor comune.
3. Facilitează, prin intermediul unităţilor de învăţământ preuniversitar, accesul în instituţiile de
învăţământ al practicienilor şi al altor persoane invitate, în vederea derulării sesiunilor de
educaţie juridică.

4. Participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la derularea proiectelor educaţionale de promovare a
Educaţiei Juridice în unităţile de învăţământ de pe raza Judeţului Argeş.
5. Colaborează la întocmirea şi avizarea proiectelor.
6. Monitorizează, evaluaează şi diseminează rezultatele proiectelor.
7. Asigură materiale informative şi formative de interes comun.
8. Coordonează, împreună cu News24.7WorldPress Comitetul de monitorizare.
Art. 6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI DE MONITORIZARE
A. Comitetul de monitorizare este alcătuit din reprezentanţi ai părţilor, care au funcţie
de conducere şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
- aprobă temele generale de discuţie pentru sesiunile de instruire specifice educaţiei juridice în
unităţile de învăţământ preuniversitar;
- aprobă tipul şi conţinutul materialelor cu specific juridic care vor fi distribuite în şcoli şi
licee, în temeiul prezentului protocol;
- stabileşte calendarul activităţilor care vor fi derulate în baza prezentului protocol, precum
locaţiile de desfăşurare a acestora;
- realizează demersuri pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate, în colaborare cu birourile
de mass media ale părţilor;
- realizează evaluarea colaborării părţilor din perspectiva prezentului protocol, prin intermediul
unui raport anual, aprobat în cadrul Comitetului de monitorizare;
- efectuează orice alte activităţi necesare pentru implementarea prezentului Protocol.
B. Secretariatul tehnic este alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor locale cu atribuţii în
domeniu (PREFCTURA,IPJ,ISU,DSP,DGSAP etc.) la nivel de expert şi îndeplineşte, în
principal, următoarele atribuţii:
- pregăteşte reuniunile Comitetului de monitorizare, asigurând suportul logistic informaţional
necesar;
- pregăteşte activităţile care vor fi organizate în temeiul prezentului Protocol, asigurând
suportul administrativ logistic necesar;
- asigură legătura cu birourile mass media ale părţilor;
- derulează orice alte activităţi necesare pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a
Comitetului de monitorizare.
Art. 7 CHELTUIELI
Cheltuielile necesare organizării desfăşurării activităţilor din prezentul Protocol vor fi
acoperite din bugetele instituţiilor semnatare sau prin atragerea de fonduri externe, în condiţiile
legii.
Art. 8 PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
Instituţiile semnatare vor asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise şi a
provenienţei lor. Numele partenerilor va fi menţionat în toate materialele şi evenimentele de
informare şi promovare.
Art. 9 MODIFICAREA PROTOCOLULUI
Instituţiile semnatare au fost de acord cu prezentul Protocol de colaborare. Orice
modificare sau completare la prezentul protocol se realizează cu acordul părţilor, prin acte
adiţionale semnate la acelaşi nivel.

Art. 10 DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi
şi va avea durata de 1 an, cu posibilitatea de prelungire, dacă niciuna dintre părţi nu va
comunica celeilalte intenţia de a-l denunţa.
Art. 11 DISPOZIŢII FINALE
Toate litigiile care pot rezulta din aplicarea sau interpretarea prezentului Protocol de
colaborare se vor rezolva pe cale amiabilă.
Pentru fiecare nou partener în protocol se va încheia un act adiţional care va fi parte
integrantă din prezentul Protocol de colaborare.
Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE s-a încheiat astăzi, ______________, în
12 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
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