VeDemJust: Nr………..din………………

Administratie Scoli sector 6

PROTOCOL DE COLABORARE PRIVIND EDUCAŢIA JURIDICĂ
ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR din sectorul 6

Încheiat între:
Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, cu sediul social în Bucureşti, Str.
Vlahiţa, nr 1, bl. PM18BIS, sc. 2, et. 9, ap. 123, Sector 3, înmatriculată la Administrația
Fiscală Sector 3 Bucureşti, sub nr. 1025649, cod de înregistrare fiscală 35729909,
reprezentată prin ………………… C.I. seria ….. nr. ……, CNP …………….. cu domiciliul
în……………, str………………nr….., reprezentata prin ......................... în calitate de
„PARTENER 1”,
şi
Primaria Sectorului 6, reprezentata prin dl. Gabriel Mutu in calitate de primar
cu sediul în Splaiul Independentei nr. 315-317, sector 6 Bucuresti, tel. 021/4305142(43)
si fax nr. 021/4305144, în calitate de „PARTENER 2”,
PREAMBUL
Conştientizând importanţa deprinderii cunoştintelor elementare de drept şi a
promovării unei culturi juridice menite să încurajeze, încă la o vârsta fragedă, respectul
faţă de lege, echitatea socială şi atitudinea civică,
Având în vedere impactul semnificativ al normelor de drept asupra individului,
precum şi tendinţa de creştere a numărului şi complexităţii reglementărilor specifice
unei societăţi democratice guvernate de principiul respectării supremaţiei legii,
Ţinând seama de riscurile provenind din lipsa cunoştinţelor minime de drept,
care se pot materializa în săvârşirea de fapte cu caracter antisocial, expuneri la
pericole ce pot fi evitate ori incapacitatea de apărare a propriilor drepturi şi libertăţi
fundamentale,
Luând act de desăşurarea unor proiecte de promovare a educaţiei juridice în
rândul elevilor, cum sunt Proiectul derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale în
parteneriat cu Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii începând cu anul
2013, respectiv Proiectul naţional EDUIURIS dezvoltat începând cu anul 2016 de către
asociaţia VeDemJust – Voci pentru Democraţie şi Justiţie,
Văzând prevederile din Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 cu privire la
intenţia de a se introduce în curriculum-ul şcolar ore de educaţie socială şi juridică,
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Afirmându-şi angajamentul de a promova educaţia juridică în unităţile de
învăţământ preuniversitar din judeţul …………….., precum şi de a creşte gradul de
accesibilitate a elevilor şi cetăţenilor la informaţii cu privire la reguli şi instituţii juridice,
Cei doi parteneri, respectând sfera de competenţă legală a fiecăruia,
Au convenit următoarele:
PUNCTUL 1 – OBIECTIV
(1) Partenerii cooperează în vederea promovării educaţiei juridice în unităţile
de învăţământ preuniversitar din sectorul 6, prin facilitarea accesului elevilor la
cunoştinţe elementare de drept.
(2) Domeniile şi aspectele de drept ce vor face obiectul educaţiei juridice în
unităţile de învăţământ preuniversitar sunt, în special: drepturile copilului, democraţia
reprezentativă, procesul legislativ şi cel judiciar, violenţa şcolară, elemente de dreptul
familiei, circulaţia rutieră, elemente de drept penal incluzând corupţia, aspecte
referitoare la organizaţii internaţionale, respectiv aspecte utile pentru orientarea în
cariera judiciară.
(3) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, vor fi folosite ca materiale
didactice, cu precădere, manualele şi ghidurile postate ca resurse pe site-ul
www.educatiejuridica.ro al Partenerului 1.
PUNCTUL 2 – ACŢIUNI
(1) Educaţia juridică realizată în temeiul prezentului protocol se va realiza prin::
a. expuneri specifice tipului de educaţie non-formală ţinute de studenţi la drept şi
practicieni ai dreptului în cadrul unităţilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal,
profesional;
b. vizite ale elevilor în sediile facultăţilor de drept, birouri de avocatură, sediile
instanţelor judecătoreşti şi ale altor instituţii juridice sau de ordine publică;
c. organizarea de evenimente dedicate în mod special educaţiei juridice, cum sunt
dezbateri publice, mese rotunde, competiţii deschise elevilor;
d. distribuirea în şcoli şi în licee a unor materiale informative cu privire la programele
dezvoltate de parteneri şi cu privire la elemente de educaţie juridică, cum sunt broşuri,
pliante, afişe, ghiduri, manuale.
(2) Activitatea derulată de studenţii şi practicienii dreptului în temeiul prezentului
protocol se realizează în mod voluntar şi neremunerat, fără a perturba activitatea de
învăţământ din unităţile vizitate, respectiv activitatea profesională din celelalte instituţii.
(3) La activităţile menţionate la alineatul (1) pot fi invitate şi alte persoane din
cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice române sau străine, ale societăţii civile ori al
mediului de afaceri.
PUNCTUL 3 - ACTIVITĂŢI COMUNE
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(1) Pentru derularea prezentului Protocol, reprezentantul legal al fiecărui partener
desemnează câte un membru în cadrul Comitetului de monitorizare a implementării
Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de î nvăţământ
preuniversitar (denumit, în continuare, Comitetul EDUIURIS) î n termen de 15 zile de la
semnarea acestuia.
(2) Membrii deţin această calitate pe toată perioada derulării Protocolului sau până la
înlocuirea lor cu alte persoane.
(3) Comitetul EDUIURIS are ca atribuţie organizarea activităţilor necesare pentru
implementarea Protocolului descrise la Punctul 5. El va decide măsurile necesare pentru
buna lor desfăşurare, convine asupra agendei activităţilor şi contribuie în mod direct la
realizarea acestora.
(4) Deciziile Comitetului EDUIURIS nu pot angaja Partenerii în activităţi ce exced
cadrului descris în Protocol.
PUNCTUL 4 - ACTIVITĂŢI SPECIFICE PARTENERILOR
(1) Partenerul 1 îndeplineşte următoarele activităţi specifice:
a. selectează persoane din cadrul membrilor sau voluntarilor săi, în vederea
realizării activităţilor de educaţie juridică menţionate la Pct. 2, alin. (1);
b. decide asupra participării şi invită alţi specialişti sau persoane necesare pentru
realizarea acestor activităţi;
c. susţine şi încurajează desfăşurarea acţiunilor de educaţie juridică atât în mediul
urban, cât mai ales în mediul rural;
d. veghează, împreună cu Partenerul 2, la buna desfăşurare a activităţilor din
proiect;
e. decide asupra modalităţilor de publicitate cu privire la acţiunile întreprinse.
(2) Partenerul 2 îndeplineşte următoarele activităţi specifice:
a. participă, prin persoanele desemnate, împreună cu Partenerul 1, la buna
desfăşurare a activităţilor din proiect;
b. facilitează, prin intermediul unitatilor de î nvăţământ preuniversitar, accesul în
instituţiile de învăţământ al studenţilor şi practicienilor dreptului şi al celorlalte
persoane invitate de Comitetul EDUIURIS, în vederea derulării sesiunilor de
educaţie juridică;
c. stabileşte, împreună cu diriginţii şi profesorii, care sunt elevii şi clasele sau
amfiteatrele unde se vor derula activităţile de educaţie juridică;
d. stabileşte împreună cu Partenerul 1 care este perioada de timp afectată unei
lecţii de educaţie juridică;
e. pune la dispoziţia Partenerului 1, în măsura în care există posibilitatea, logistica
necesară desfăşurării lecţiei de educaţie juridică, precum: videoproiector,
flipchart, tablă de scris, cretă;
f. decide asupra modalităţilor de publicitate cu privire la acţiunile întreprinse.
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PUNCTUL 5 - ATRIBUŢIILE COMITETULUI EDUIURIS
(1) Comitetul EDUIURIS îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. aprobă temele generale de discuţie pentru sesiunile de instruire specifice
educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar;
b. aprobă tipul şi conţinutul materialelor care vor fi distribuite în unitatea de
învăţământ în temeiul prezentului protocol;
c. stabileşte calendarul activităţilor care vor fi derulate în baza prezentului protocol,
precum ş i locurile de desfăşurare a acestora;
d. realizează demersuri pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate, î n colaborare
cu birourile de relaţie cu mass- media ale partenerilor;
e. realizează, la cerere, evaluarea colaborării partenerilor din perspectiva
prezentului Protocol, prin intermediul unui raport anual ce se va înainta
conducerilor acestora;
f. efectuează orice alte activităţi necesare pentru implementarea prezentului
Protocol.
PUNCTUL 6 – CHELTUIELI
Activităţile de educaţie juridică desfăşurate în 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 durată iniţială de doi ani.
(2) El intră în vigoare la data semnării sale de către parteneri.
(3) Valabilitatea Protocolului va înceta sau va putea fi prelungita, fie prin acordul
scris al partenerilor, fie prin denunţarea lui de către oricare dintre aceştia ca urmare a
unei notificări adresate celuilalt partener, cu un preaviz de 10 de zile.
PUNCTUL 8 - MODIFICAREA PROTOCOLULUI
(1) Prezentul Protocol poate fi completat şi/sau modificat prin încheierea de acte
adiţionale asumate de ambii parteneri.
(2) Modificările intră în vigoare în conformitate cu procedura reglementată de
Pct. 7, alin. (2 ) din prezentul Protocol.
PUNCTUL 9 - DISPOZIŢII FINALE
(1) Partenerii prezentului Protocol vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, direct sau prin mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate
ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor.
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(2) Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
(3) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie
să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul
transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(4) Comunicările între părţi se pot face prin telefon, fax sau poştă electronică, cu
condiţia confirmării în scris a comunicării.
Semnat la ........................................., la data de .......................în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Asociaţia VEDEM JUST - Voci pentru Democraţie şi Justiţie
prin…………………………….

Primaria sectorului 6
prin primar Gabriel Mutu
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