
ASOCIAȚIA  PĂRINȚILOR  ȘI  CADRELOR
DIDACTICE  ”ÎN  SPRIJINUL   ȘCOLII  PETRE
GHELMEZ”,  
Str. Pescăruşului , nr. 124, Sectorul 2, Bucureşti
Nr_____din_______________ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRE GHELMEZ”,
Str. Pescăruşului , nr. 124, Sectorul 2, Bucureşti

Nr_____din_______________ 

ACORD CADRU DE PARTENERIAT ȘI SUSȚINERE FINANCIARĂ

Încheiat astăzi 15.09.2014 între

1. ASOCIAȚIA DE  PĂRINȚI  ȘI  PROFESORI  ”ÎN  SPRIJINUL  ȘCOLII
PETRE GHELMEZ”, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor cu nr.
180/27.12.2012, cu sediul în București, Str.Pescărușului nr.124, Corp C1, sala 6,
Etajul  2,   Cod fiscal  31147347,  Cont  RO03 CECE B204 30RO N339 9238,
deschis  CEC BANK, reprezentată prin Președinte dl. Ionuț Dobrinescu,

      Și

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ”PETRE  GHELMEZ”, cu  sediul  în  București,
Str.Pescărușului nr.124, sector 2, București,  CUI 24027259, Tel.  0213243994
Fax.  0213245135, reprezentată prin Director d-na Mariana Dinu,

Art.1. Obiectul acordului

Părțile convin să colaboreze, în interesul copiilor ce urmează cursurile în Școală, și în
cadrul administrativ descris în Procedura Operațională ISMB nr. 680 din 21.01.2013
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/Educatie_permanenta/PO_ScoalaDupaScoala.pdf pentru  derularea
Programului  ”Școala  după școală”,  complementar  programului  şcolar  obligatoriu,
vizând oferirea de oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea
competenţelor,  învăţare  remedială  şi  accelerare  a  învăţării  prin  activităţi  educative,
recreative şi de timp liber în conformitate cu prevederile OMECTS 5349/2011 privind
Metodologiei de organizarea Programului „Şcoala după Şcoală”, în conformitate cu HG
nr. 536/2011 și art. 58 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Asociația urmează să
sprijine financiar și logistic activități derulate în comun în spațiile Școlii, în condiții de
transparență și publicitate prin intermediul site-ului www.scoalapetreghelmez.ro 

Art.2. Durata și derularea acordului

2.1. Prezentul acord cadru de parteneriat este valabil în anul școlar 2014-2015, cu
posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul părților și înlocuiește acordul precedent
încheiat din 26.04.2013.

2.2. În  baza  prezentului  acord  cadru  de  parteneriat  părțile  pot  derula  programul
”Școala după școală”, evenimente, conform pachetului educațional aprobat de cele
două părți.

http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/Educatie_permanenta/PO_ScoalaDupaScoala.pdf
http://www.scoalapetreghelmez.ro/


2.3. Persoanele  de  contact,  responsabile  de  circuitul  informațiilor  în  derularea
acordului cadru  de parteneriat și a actelor adiționale sunt :

a) Din partea Asociației de Părinți și Profesori ”În Sprijinul Școlii Petre Ghelmez”,
d-nul DOBRINESCU IONUŢ HORIA, președinte,  d-na CAZACU MIHAELA
LILIANA  membru  fondator   și  casier,   d-na  PĂRLECI  FĂNUŢA membru
contabil ;

b) Din  partea   Școlii  Gimnaziale  ”Petre  Ghelmez”,  d-na  MARIANA  DINU,
Director.

Art.3. Condiții financiare

În baza prezentului acord cadru de parteneriat Asociația va angaja în orice modalități
permise de lege, pe perioadă determinată, cadre didactice ce activează în învățământ –
învățători sau profesori – sau cadre ce sunt agreate ca formatori de conducerea școlii.
Asociația  va  finanța  activitatea  cadrelor  din  fonduri  proprii  atrase  precum  și  din
contribuții directe avansate de părinții interesați.

Art.4. Obligațiile părților

4.1. Asociația Părinților Școlii Gimnaziale ”Petre Ghelmez” se obligă : 

1. Să remunereze cadrele didactice care doresc să activeze în program, pentru care
părinții au formulat opțiuni prin cererile de înscriere a copiilor în program, conform
convențiilor încheiate cu acestea;

2. Să propună și să inițieze programe și activități cultural-educative în programul
”Școală după școală” ,

3. Să formeze și să propună voluntari în cadrul programului ”Școală după școală”,
conform actelor adiționale  ulterioare.

4.2. Școala are următoarele obligații :

1.  să  faciliteze  participarea  voluntarilor  la  activitățile  programului  ”Școala  după
școală” derulat în baza prezentului acord cadru și a actelor adiționale ulterioare;

2.  să  faciliteze  selectarea  cadrelor  didactice  și  prezenta  acestora  la  programul
”Școala după școală” după un orar stabilit de ambele părți ale acestui acord;

3.  să  primească  cererile  de înscriere  și  retragere  a  elevilor  în  program,  operând
primar  selecția  acestora,  constituind  grupe  de  minim 5  elevi  per  cadru  didactic
participant la program, pentru care părinții au formulat opțiuni nominale.

4.  să  promoveze  imaginea  și  evenimentele  derulate  în  parteneriat  cu  Asociația
Părinților Școlii Gimnaziale ”Petre Ghelmez”;



5. să inițieze și să susțină și să obțină autorizarea oricăror viitoare activități comune
în cadrul acestui program, în măsura în care sunt compatibile cu mediul școlar și cu
scopurile statutare ale Asociației;

6.să asigure condiții optime desfășurării programului ”Școala după școala”, conform
legislației în vigoare.

Art.5. Răspundere

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul
acord de parteneriat, notificată în scris de către partea nemulțumită, poate conduce la
încetarea acordului de parteneriat însă numai o dată cu sfârșitul unui an școlar.

Insuficiența resurselor  atrase,  prin intermediul  Asociației,  necesare pentru susținerea
financiară a activității pe fiecare grupă în parte, diminuarea participării elevilor într-o
grupă,  respectiv  retragerea  cadrului  didactic  din  program,  reprezintă  situații  ce  pot
conduce  la  încetarea  parțială  acordului,  redimensionarea  alocării  și  redistribuirea
susținerii financiare, cu preaviz de 30 de zile pentru participanții în Program.

Art.6 Soluționarea litigiilor 

Părților vor soluționa diferendele pe cale amiabilă recurgând numai în mod excepțional
la  instanțele  judecătorești  competente  pentru  situații  de  neexecutare  gravă  sau
prejudicierea unor interese generale.

Art.7. Persoane desemnate

Cu  ocazia  încheierii  prezentului  acord,  părțile  nominalizează  și  desemnează
următoarele cadre didactice care se vor implica nemijlocit în programul Școala după
școală, a căror activitate va fi contractată și remunerată de către Asociație:

1. Gheorghe Nicoleta
2. Tănăsescu Elena
3. Tudorie Doina
4. Măzăraru Elena
5. Miron Alina
6. Neagu Daniela
7. Silivestru Ilona

Prezentul acord cadru de parteneriat  cuprinde trei pagini și s-a încheiat azi 15.09.2014,
în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI ŞI  PROFESORI
„PETRE    GHELMEZ „ „ ÎN SPRIJINUL ŞCOLII PETRE GHELMEZ”

DIRECTOR, PREȘEDINTE
Prof.Mariana Dinu Dobrinescu Ionuţ Horia 


