CABINET MINISTRU

PROTOCOL DE COLABORARE
ÎNCHEIAT ÎNTRE:
1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
şi
2. Asociaţiile profesionale din educaţie

I. TEMEI LEGAL
Temeiul legal al prezentului Protocol de colaborare îl constituie art.14 alin.(1) din Legea
nr.1/2011 - Legea educaţiei naţionale, prin care Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în
domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor
asociative reprezentative ale părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor
asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliului
Minorităţilor Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor
reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor
administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale finanţatoare
care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale.
II. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Colaborarea dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi asociaţiile
profesionale din educaţie, în calitate de parteneri, cu drepturi şi responsabilităţi specifice,
în vederea ameliorării calităţii educaţiei din România prin elaborarea şi punerea în practică
a metodologiilor de aplicare a Legii nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale şi a demersului
de modernizare curriculară.
III. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE PĂRŢILOR
1. Asociaţiile profesionale din educaţie au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) să se implice, împreună cu MECTS, în elaborarea metodologiilor de interes comun privind
aplicarea Legii nr.1/2011 - Legea educaţiei naţionale, prin identificarea şi nominalizarea
experţilor în grupurile de lucru naţionale şi judeţene;
b) să sprijine MECTS şi organismele abilitate din subordinea MECTS în revizuirea,
completarea şi dezvoltarea cadrului de referinţă al curriculumului naţional, în conformitate
cu noua realitate educaţională naţională şi europeană;
c) să nominalizeze experţi din cadrul asociaţiilor profesionale pentru participarea în cadrul
grupurilor de lucru constituite pe teme de interes comun.
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2. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
a) să implice activ asociaţiile profesionale din educaţie semnatare ale acestui Protocol în
procesul de elaborare a metodologiilor de interes comun privind aplicarea Legii nr.1/2011
– Legea educaţiei naţionale;
b) să implice activ asociaţiile profesionale din educaţie semnatare în procesul de revizuire,
completare şi dezvoltare a cadrului de referinţă al curriculumului naţional, în conformitate
cu noua realitate educaţională naţională şi europeană;
c) să asigure nominalizarea experţilor din cadrul asociaţiilor profesionale semnatare în cadrul
grupurilor de lucru constituite pe temele prevăzute de lit. a) şi b), precum şi pe alte teme de
interes comun;
d) să colaboreze cu asociaţiile profesionale semnatare în vederea identificării şi utilizării
resurselor umane şi materiale necesare modernizării educaţiei din România şi punerii în
aplicare a Legii educaţiei naţionale.
IV. METODOLOGIA DE LUCRU
a) implicarea asociaţiilor profesionale în activităţile menţionate în prezentul Protocol, precum
şi reprezentarea asociaţiilor profesionale din educaţie, vor fi asigurate de către preşedintele
asociaţiei sau de către un membru al organizaţiei desemnat de asociaţie în acest scop;
b) convocarea asociaţiilor profesionale din educaţie în vederea desfăşurării consultărilor se
face în scris, cu cel puţin 3 zile înaintea datei de desfăşurare a activităţilor;
c) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate convoca şedinţe
extraordinare pentru realizarea unor consultări cu caracter urgent;
d) propunerile şi observaţiile asociaţiilor profesionale din educaţie cu privire la proiectele
supuse consultărilor se transmit Direcţiei/Direcţiei Generale iniţiatoare a proiectului, în
formă scrisă, după modelul ,,text iniţial – propunerea asociaţiei - motivare”;
e) documentele de lucru sunt gestionate de Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii
Sociali.
V. DISPOZIŢII FINALE
a) prezentul Protocol de colaborare produce efecte juridice începând cu data de 9 februarie
2011;
b) acordul de colaborare exprimat prin prezentul Protocol de colaborare este valabil pe durata
a 5 ani de la data semnării;
c) prezentul Protocol de colaborare este deschis spre semnare asociaţiilor profesionale din
educaţie legal constituite, cu aprobarea MECTS.
d) încetarea raporturilor de colaborare se face prin notificare scrisă, adresată MECTS.
Încheiat astăzi, 27.01.2011, în 25 (douăzeci şi cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTRU
Daniel Petru FUNERIU
Semnat
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Association Roumaine des Professeurs
de Français
Preşedinte Cristina Grigore

Asociaţia Mentorilor din România
Preşedinte Doina Cecilia Fleanţă

Semnat

Semnat

Asociaţia Alianţa Colegiilor Centenare
Preşedinte George Cazacu

Romanian Association of Teachers
of English
Preşedinte Camelia Arhip

Semnat

Semnat

Asociaţia Profesorilor de Limba şi
Literatura Rusă din România
Preşedinte Axinia Crasovschi

Uniunea Profesorilor de Informatică
din România
Preşedinte Ovidiu Domşa

Semnat

Semnat

Asociaţia Generală a Învăţătorilor
din România
Preşedinte Viorel Dolha

Asociaţia”Florica T.Câmpan”
Preşedinte Iulieta Mariana Grigoraş

Semnat
Semnat

Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare
din România
Preşedinte Lászlófy Pal Istvan

Asociaţia Profesorilor de Istorie din
Romania - CLIO
Preşedinte Mihai Manea

Semnat
Semnat

Asociaţia Cadrelor Didactice Turco-Tătare
din România
Preşedinte Ali Leman

Asociaţia Profesorilor de Limba Germană
din România
Preşedinte Silvia Florea

Semnat
Semnat
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Societatea de Studii Clasice
Preşedinte Alex Barnea

Societatea de Ştiinţe Istorice din România
Preşedinte Ioan Scurtu
Semnat

Semnat

Societatea Română de Biochimie şi
Biologie Moleculară
Preşedinte Ştefana Petrescu

Asociaţia ”Ioana Em. Petrescu”a
Profesorilor de Limba şi
Literatura Română
Preşedinte Alina Pamfil

Semnat

Semnat

Societatea Română pentru Educaţie
Fizică şi Sport
Preşedinte Adrian Constantin Dragnea

Asociaţia Profesorilor din România
Preşedinte Dan Şumălan

Semnat
Semnat

Societatea de Ştiinţe Filologice
Secretar General Mircea Frânculescu

Societatea de Ştiinţe Biologice
din România
Preşedinte Aurel Ardelean

Semnat

Semnat

Societatea Română de Fizică
Preşedinte Nicolae Victor Zamfir
Semnat

Societatea de Ştiinţe Matematice
din România
Preşedinte Radu Gologan
Semnat

Societatea de Chimie din România
Preşedinte Sorin Roşca

Semnat

Asociaţia Learn&Vision
Preşedinte Simona-Elena Bernat

Semnat
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