Nr.___________ /_____

ACORD DE PARTENERIAT
- Model -

Art. 1 Părţile
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC - CNDIPT,
cu sediul în str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, București, CP 010176, telefon: 021 311 11 62,
fax: 021 312 54 98, cont RO93TREZ7015009XXX000265 deschis la Trezoreria sector 1, COD
FISCAL 11389672, reprezentat prin d-na Gabriela Liliana CIOBANU, director
și
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI / A JUDEŢULUI ............ - CCD, cu
sediul în localitatea ............................................, Strada .................................., nr. ...................,
sectorul / judeţul ..............................., CP .................................., telefon: ......................................,
fax: ................................................, cont ........................................................................ deschis la
Trezoreria sectorului ..................................................... / Banca .....................................................,
COD FISCAL ....................................., reprezentat prin d-l/d-na ........................................, director.
Art. 2 Acordul de asociere
2.1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în
vederea furnizării de cursuri de formare continuă pentru personalul din învățământul
profesional și tehnic. Este în înţelegerea părţilor că prezentul acord reprezintă o convenţie
privind cooperarea părţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între
parteneri şi nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de / între parteneri.
Art. 3 Obiectul
3.1 Obiectul parteneriatului îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în
vederea furnizării cursurilor de formare continuă, adresate cadrelor didactice din învățământul
profesional și tehnic
Art. 4 Principiile de bună practică ale parteneriatului
4.1 Partenerii contribuie la realizarea programelor de formare continuă conform modalităţilor
precizate în prezentul acord de parteneriat.
4.2 Părţile se consultă în mod regulat şi se informează asupra tuturor aspectelor privind
activitățile prin care se atinge obiectivul parteneriatului.
4.3 Partenerii implementează activităţile asigurând respectarea riguroasă a standardelor
profesionale şi de etică.

4.4 Partenerii respectă regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor,
iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, dispun luarea măsurilor ce conduc la evitarea,
respectiv stingerea lui, în temeiul legii.
4.5 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea
culpabilă a prezentului acord de parteneriat, poate avea drept consecinţă rezilierea
parteneriatului și asumarea responsabilităților părților, conform legii.
4.6 Semnatarii prezentului acord înţeleg şi acceptă faptul că rolurile şi responsabilităţile
prevăzute la art. 7.1, ce revin fiecăreia dintre părţile semnatare, vor fi îndeplinite prin utilizarea
de resurse umane proprii şi contractate conform legii.
Art. 5 Durata acordului
5.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe durată nedeterminată.
5.2 Părțile înțeleg și acceptă că acordul de parteneriat încetează, în termenul prevăzut de lege,
la notificarea în scris a oricărei părți sau prin acordului părților.
Art. 6 Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
6.1 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă să colaboreze şi să susţină
derularea cursurilor de formare continuă, inclusiv prin achiziţionare de consumabile și de
echipamente necesare pentru buna desfăşurare a programelor de formare şi activităţilor de
informare şi publicitate, în condițiile legii, pe toată durata în care are valabilitate acest acord de
parteneriat.
6.2 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă să respecte termenele de
derulare stabilite de comun acord.
6.3 Drepturi şi obligaţii ale Casei Corpului Didactic a Municipiului București / judeţului ……………:
- CCD va colabora cu CNDIPT în stabilirea tematicii și a tipului programelor de formare continuă
a cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic.
- CCD va colabora cu CNDIPT în acreditarea programelor de formare continuă realizate în
parteneriat.
- CCD va include în oferta de formare programele de formare continuă a cadrelor didactice din
învățământul profesional și tehnic realizate în parteneriat cu / acreditate de CNDIPT.
- CCD va promova la nivel local programele de formare continuă a cadrelor didactice din
învățământul profesional și tehnic realizate în parteneriat cu / acreditate de CNDIPT.
- CCD va asigura resursele materiale necesare desfășurării programelor de formare conform
prevederilor legale / termenilor acreditării.
- CCD va asigura în număr corespunzător formatori calificați în domeniul specific al formării din
rândul propriilor angajați sau / și prin contractare, conform prevederilor legale/ termenilor
acreditării.

- CCD va asigura implementarea procedurilor convenite cu CNDIPT de asigurare a calității
programele de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic.
- CCD va consulta cu regularitate partenerul, îl va informa despre progresul acţiunilor specifice
realizării programelor de formare şi îi va furniza, la cerere, copii ale rapoartelor de
implementare cu impact asupra bunei desfăşurări a implementării programelor de formare.
- CCD va face propuneri pentru îmbunătățirea și diversificare programelor de formare continuă
a cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic realizate în parteneriat.
- CCD va gestiona din punct de vedere financiar-contabil realizarea programelor de formare
continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic realizate în parteneriat cu /
acreditate de CNDIPT
6.4 Drepturi şi obligaţii ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și
Tehnic - CNDIPT:
- CNDIPT se obligă să colaboreze şi să susţină derularea programelor de formare continuă a
cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic în conformitate cu modalităţile
precizate în prezentul acord de parteneriat.
- CNDIPT se obligă să pună la dispoziţie sau să furnizeze expertiza sau resursele umane asumate,
inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor în care este implicat.
- CNDIPT se obligă sa informeze partenerul şi să pună la dispoziţia acestuia documentele care
atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.
- CNDIPT se obligă să respecte termenele de derulare a activităților privind realizarea și
implementarea programelor de formare continuă.
- CNDIPT se obligă să menţină o evidenţă contabilă analitică, utilizând conturi analitice pentru
reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea activităţilor ce îi revin, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 7 Responsabilităţile partenerilor în implementarea activităţilor comune din cadrul celor
stabilite prin acordul de parteneriat
7.1 Responsabilităţile Partenerilor în realizarea programului de formare continuă a cadrelor
didactice din învățământul profesional și tehnic sunt descrise mai jos:
ORGANIZAȚIA
Casa Corpului Didactic a Municipiului
București / Judeţului ………………….
Centrului Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic CNDIPT

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
De convenit în detaliu rolul și responsabilitățile
fiecărei părți pentru programul de formare
specific

Art.8 Angajamente financiare între Parteneri
8.1 Cheltuielile angajate de parteneri pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu Art. 7,
respectă cu strictețe prevederile legii și specificul activității fiecăreia dintre părți.
8.2 Cheltuielile efectuate de către parteneri vor fi în mod obligatoriu însoțite de documentele
justificative prevăzute de lege.
Art. 9 Proprietatea
9.1 Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală privind rezultatele
parteneriatului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne de drept ambilor
parteneri.
9.2 În condiții clar precizate, se poate acorda unei terțe părți dreptul de a utiliza gratuit şi după
cum consideră necesar toate documentele rezultate, dacă nu se încalcă drepturile existente de
proprietate intelectuală.
Art. 10 Confidenţialitatea
10.1 Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării activităților realizate în parteneriat şi
sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii.
Art. 11 Notificări
10.1 Orice comunicare între parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.
10.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
10.3 Comunicările între părți care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face
de asemenea prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării
sa fie confirmată şi să poată fi dovedită.
Art. 12 Legea aplicabilă
12.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
12.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord
de Parteneriat.
Art. 13 Litigii
13.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi
soluționată pe calea negocierilor între Părţi, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun
acord privind soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente, în
conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile.

Art.14 Prevederi finale
14.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost
investiţi, la data semnării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna
si executa prezentul Acord de Parteneriat.
Prezentul Acord de parteneriat a fost întocmit şi semnat în localitatea .......................... astăzi,
ZZ.LL.AAAA în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte,
toate având aceeași valoare legală.
Semnături
Casa Corpului Didactic a
Municipiului București /
Judeţului ..........................

Centrul Național de
Dezvoltare a
Învățământului
Profesional și Tehnic

...................
(Numele şi
prenumele)
Director

Semnătura

Gabriela Liliana
CIOBANU,
Director

Semnătura

Localitatea: ........................
Data: ..................................

LS

LS

Localitatea: ........................
Data: ..................................

