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~SPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN l' iJ U„FOV 

Către 

Toate unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov 

În atenţia Doamnei/ Domnului Director 

9 Ml NlS'ffllUI m u CAIJF I 

iNS!= LCTORATUL ŞCOLAR JUOEiEll.; \l FOV 

1 7 MAY ZOl:I 

INTRARE / IESIAE NR. 9 3:J 

Vă transmitem ataşat protocolul încheiat între MINISTERUL EDUCAŢIEI ş i Federaţia 

Naţională a Părinţilor - EDUPART. 

Avem rugămintea să faceţi cunoscute prevederile acestuia la nivelul unităţii de învăţământ pe care o 

conduceţi. 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (0)21-3173650 
Fax: +40 (0)21-3173654 

Email : secretariat@isjilfov.ro 



Ex@1plarul nr_/?:" 

PROTOCOI, 

cu plivire la de:zyolta1·ea Şi eficientizarea procesului de colaborare şi cooperare 
din cadrul relaţiei de pm·tencviat ecltrcaţional. 

Înch!!iatîntre: 

1. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, denumit în continuare MEC, cu sediul 
în Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr, 28 ·" 30, sector !, reprcze1xtatprin doamna Monica Cristina 
ANISIE în calttatc de Ministru alEducaţiei şi Cercetării 

şi 

2. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR· EDUPART, denumită în continuare 
federaţia, cu sediul în Bucureşti, str.Apusului 67, bl. 50, se C, et3, ap 53, sector 6, Tel. 0736 614 
918, reprezentată prin domnul Iuli!m CRISTACITE, în calitate de preşedinte. 

PREAMBUL 

Federaţia Naţională a Părinţilor· EDUP ART apreciază demersurile Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării.în ceea ce priveşte creşterea calităţii învăţământului românesc, dar şî politica consistentă, 
reală şi utilă de colaborare cu exponenţii reprezentativi ai structurilor asociative ale părinţîlor, 
detenuinată de scopuri şi valori comune, rară prejndecătl şi!sau atitudini stereotipe. 

.. . .. .... . M@stei:u.l.Eduoaţiei •. şi Cercetăcii, .• al!t()ritate p!lblioii.de. statCareco,ordoneazlL sistemul·.··· 
naţionlll de învă\lhnânt, şi .Federaţia Naţională a Părinţilor · EDUPAR1~ structură asociativă a 
principalilor parteneri ech1caţionali reprezentativă la nivel naţional, mmăl"esc să ofere prezentului 
act juridic bifoteral, pxin includerea experienţei dobândite, calitatea de fo.strument eficient astfel 
încât colaborarea părţilor semnatare • actori importanţi ai educaţiei - să devinll una firească, 
efectivă, eJicientă şi !egală. 

Din expe!'ieriţa activităţilor desfăşurate, prin cola]:)orarea păl"ţilor, rezultă fapt11l că succeşul 
reformei învăţământului depinde, în mare măsură, de consolidarea sistemului de relaţii care se 
stabilesc între factorii educaţionali, relaţii deschise, permeabile, favorizante dialogului, schimbului 
şi comunicării de idei, şi de inslituţiomtliz':1;ea unor I?nne . .'.1~m~()Eati!'..~~ legale, de participar~ a. 
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'· ~ NAŢIONALĂ 
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. *~ SDUPA\i'T 
----------------~- ~'~~ ~-"-~'' 

părinţilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectclot de acte 
normative,neccsar.c asigurării cadtului unimi: al implementării politicilor educaţionale naţionale. 

• Legea educaţiei naţiopale m. 1/2011, cu modificările şi compietările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernuluilu-. 24/2020, privind organizarea şi fttneţionarea MinistcruluiBduca\iei şi 

Cercetării, cu modifică1ile ulterioare; , 
- Ordonanţa de ni•genţă nr. 57/2019 privind Codl!l administrativ, cu modificărîle şi completările 

ulterioare; 
- Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Metodologia-cadru de organizare şi :(imcţionârc a consiliului de administraţie din wiităţi!e de 

învăţământ prcwiiversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014, cu modific.ările şi completările 
ulterioare; 

- Regulruncntul • cadru de organir . .are şi :funcţionare a unităţilor de învăţământ pre1miversitar 
aprobatptin OMENCŞ nr. 5.447 /2020, cu modificările ulterioare. 

CAPITO.LUL I 

Art. 1 -Scopul ;:icestui protocol îl reprezintă necesitatea~ coeziune la nivelul principalilor 
actori din sfera educajiei, de înţelegere, acceptare şi susţinel'e reciprocă ptininstituîrea unor reguli, 
inclusiv de comunicare operaţională şi evolutivă, în vederea tratădi wiitare a JJrob1ernaticilor 
specifice sistemului de învăţământ, în cadrul relaţiei parteneriale dintre Mlnisternl Educaţiei şi 
Cercetării şi Federaţia Naţională a Părinţilor ·- EDUP ART, precum şi întăririi acl:t:ialului statut al 
părinţilor, ac.ela de bcncficiad secundari &i învăţămllntului preuniversitar, principali paiteneri 
educaţionali şi beneficiari ai deciziilor administrative. 

CAPITOLUL II 

A:i;t 2 • Prin senmarea prezentului Protocol părţile se angajează că Vor acţiona solidar, cu 
bună-credinţă, în vederea atingerii următoarelor obiective: 

(1) Crearea, prin recunoaşterea, înţelegerea şi acceptarea rolului părţilor, unui mediu în 
oru:e antepreşcolaii.ilpreşcoll)lii/elevii din învăţământul preuniversitar se siint în siguranţă ţi îşi 
asumă responsabilitatea învăţării pentru împlinirea şi dezvoltarea personall\, prin realizarea 
propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia; 

(2) Sn,~ţinerea şi promovarea reciprocă a relaţiilor dintre MEC şî federaţie pe de o pl)ltc 
şi inspectoratele şcolare, urtităţlle de învăţământ şi stnicturile organiiatorice ale părinţilor din 
învăţământul preuniversitar pe de altă parte; 

(3) Sprijiiili'ea i:eClp1·6că în C!er\ilarea 'ele Wţfatlve, .. proiecte şf programe menite să 
contribuie la atingerea potenţialnlui individual al beneficiadlor primari ai învăţămlll1tului 
J'>temtlversitar, la etosul şcolii 1n care antepreşcolaru l/preşcolarul/elevu1 să fie valorizat ca ii1divid; 

(4) Participarea 1a proiecte comune în domeniul educaţional, MEC ·- Fqderaţie, cu şi rară 
finanţare internă sau extemă,. prin. s.emnarca unor acte adiţionale. la prezentul Protocol; 

(5) Asigurarea cadrului de aplicare a principiilor care guvernează învăţământul 
preuniversitar în privinţa participării şi responsabilităţii principalilor parteneri educaţionali • 

-~~----- ----·-·-~--·-----------
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;, "' „ FEDERAŢIA 
, 1'dr.f:l. NAŢIONALĂ 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ~\~')A l'ÂRINŢILQR 

*~ EDUPA'.\'T 
-p-ă-rin-t-,ii-,-,as_tfi_e~· 1· încât;" eliminând funnalismul, deciziile -sii fie ru;;damentate pe dialOg şi consultare 
reală a actorilor Hnplicaţi direct în proces; 

.. {61 ...... Qrganlzarea.de.aniilize.şLdezbaterialepoliticllor,str11tegiilor,foiţiativelorlegîslative, 
documentelor reglatoare ale educaţiei, în vederea creării unei viziuni împăliăşite de ptlnci'.palii 
actori din educaţie; · 

(7) 

(8) 

(9) 
şcolare; 

Regândirea sistemului de evaluare, prin dezvoltarea unor standarde mtltare de notare; 

Îml/m1ătăţfrea sistemului de formare iniţială şi continuă a ca:dtelor didactice; 

Eficientizarea sistcm).llui de evahiare a cadrelor didactice şi regândirea inspecţiei 

00) Identificarea posibilităţilor de salarizare la Jlll nîvel superior 4 cadrelor didactice, în 
functic de performanţa didactică individuală şi/sat! ptogre;>).ll şcqlar; 

(ll) Sprijinirea/reglementarea .dezvoltării parteneriate.lor educaţionale între membrii 
federaţiei, asociaţii de părinţi, :ii unităţile de învăţământ preuniversitar, inclusiv îu vederţJa 
sprijinirii şa,u organizării de activităţi educative - competiţii şcolare, locale, regionale sau 
naţionale. 

(12) Consolidarea regimului juridic al dispoziţiilor actelor .normative din domeniul 
învăjămilntului, tn vederea eficientizării, în sensul stabilirii consecinţelqr ce dect)rg clin 
nerespectai·ea acestora. 

CAPITOLUL III - Drepturile şi obligaţiile părţilor . 

.Art. 3 - Federaţia Naţională a Părinţilor - J;:;DUI' ART se obligă: 

(1). Să susţină prin mijloace proprii, şi/sau prin comunicare şi dialog constant cu 
comunîtatea educaţională, cu alp parteneri interesaţi în educaţie, activităţi, programe, 
proiecte menite să contribuie]a succesul şcolar al antcpreşc.olarilor/preşcolarilor/elevilor; 

(2). Să asigure informare<\, pe problematica specifică prezentului Protocol, 
.structurilor asociative i)le părinţilor membre ale federaţiei; 

('.:î). Să inf()rmeze inspectoratele şcolare cu privire la participatea terţilor la 
sesiunîle deinforuuu-e organiz!lte de fedetali:e; 

( 4). Să. faciliteze accesul Toprezentanţilor MEC/inspeetoratelo:r şco1are la 
informaţiile necesare deslăşmării prezentului Prnfocol; 

·· · (5). Sil. iJerIDifa ]lartl.Bi]larea tCf>l"ezel1.t8i:iţi!Or M.Ec7ki1Jedo{a.r~ior ş~oi~·~Ta toate 
activităţile specifice protocolului; 

(6). Să infonnczc pcri9dic reprezentanţii MEC cu privire la derularea 
protocol).llui, a neregulilor ce apar pe parcurs şi a rezultatelor obţinute; 

(7). Să sesizeze i11Spectoratelor şcolare şi/sau ministerului educaţiei, după caz, 
situaţiile, care nu au putut fi rezolvate prin consens, reclamate de părinţi prin intemediul 
federâjiei sau constatate de conducerea structurilor teritoriale/naţionale ale federaţiei, cu 
privire la cazurile de con1pţie sau orice alt caz de încălcare a atribuţiilor, dispoziţiilor actelor 
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* * < FEDERAŢIA , {i)).... NAŢIONALĂ 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRU ~·.·. ) -~': A PĂRINŢILOR 

:•,: . ·' E;DUP4.~T 
--·--;;;;rmative~-no1meloi: morale--ŞCC!e eticii-· _s_ă_v_âr_ş""'"it-e~de_p_e-rs_o_n_al"""u'-1"""'ct"-e-pr~are, conducere, 

înd11.11Uare şi control; 

(8). . ... să .. asigure .. partieipiµ:ea .. :repi:ezentanţilor .. săi. la <tctivităţile,-prbieetele····· şi 
programele desflîşura!e în comun cu MECfmspectoratele şcolare; 

(9). Să participe, prin repi:ezentanţii săi desemnaţi la nivel MEC/înspectorate 
şcolare/unităţi deinvăţătnâ.nt, la.îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Protocol; 

(10) Să participe, pl'in reprezentan!ii săi desemnaţi, .ea observatori, la desfăşurarea 
examenelor naţionale: evaluarea naţională şi examenul naţional de bacalaureat şi la acţiunile 
.şi activităţile derulate de MEC/inspectorate şcolare/unităţi de învăţământ, în confonnîtate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(11) Să sprijine şi să promoveze iuiţfativele, proiectele, elevilor, cadrelor didactice, 
structurilor asociative ale părinţilor, care vizează crc§terea calităţii şi modernizării 
îiwă\iinlântului preuniversitar~ 

(12). Să susţină activ, prin fonduri atrase din donaţii, sponsoriz.ări, din venituri 
proprii şi prin resursele proprit de expertiză, activităţile de consiliere, formare, organizare de 
evenimente extracm:riculare şi prin publicarea de materiale în cooperare cu MEC, activitatea 
şoolilbr aflate. în llificultate sau din medii defavorizate, a şcolilor care se remarca prin 
activităţi deosebite şi a conducerii ş.colilor .care solicită consultanţă pentru demoltare sau 
pentru accesare de proiecte şiprograrne cu firranţare naj.lonalăşi intetnaţională; 

(13). Să elaboreze puncte de vedere, propuneri, iniţiative, în domeniul educaţional 
şi să le înainteze către ministerul educaţiei; 

(14). Să organizeze stagii de formare a părinţilor în domenii de interes pentru 
educaţia copiilor; 

(15). Să întl'eprindă şi să iniţieze acţiuni comune în vederea îmbunătăţirii 
comunicării între unităţile de învăţământ - părinţi - elevi - inspectoratele şcolare, în vederea 
scăderii riscului de abandon şcolar, scăderii şi prevenirii violenţei, prevenirii şi eliminarii 
actelor de corupţie, bul!ying, a abuzurilor, ete; · 

(Hi) Să niedieze rezolvarea situaţiilor sesizate de parinţi/tutori/reprezentanţî legali ai 
copiilor/elevilor, pe care"i tcpre'uintă, în relaţia cu ebi1duc.erea l!nităţilor de învăţământ şi/sau 
in.speetoratclor şcolare/al municipiului BucureştL 

(17). Să participe, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la toate 
activililţile organizate de acest organ de specialitate al administraţiei publice centrale. 

(1&). Să promoveze prezentul Protocol eu scopurile şi obiectivele sale 1n inass
meclia~ 

Obligaţîile I'ederaţici Naţionale a Părinţilor - EDUP ART se constituie în drepturi ale 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

Art, 4 - În calitate de beneficiar al deciziilor administrative, Federaţia Naţionala a Părinţilor -
EDUPART: 
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* * * FEDERAŢIA 

k~•.· .··.·.· -.· .. ·"'.· .N. A ... Ţ .. lO.· .... N.ALĂ MINISTERUL EDUCAT!Ef ŞI CERCETĂRII *~Al'Â!UNŢ!LOR 

"1' ,;, E.DU PA'° T 
a. Deseirri:!ează reprezentanţii· asociaţiilor de părinţi diil unităţile de învăţământ, 

membre ale federaţiei, la şedinţele consiliilor de administraţie, eu .statut de observator, fără drept 
de vot, dacă acestea nu au reprezentanţi . de drepţ)ll. ggµtpQI)~.'!1ta QrganuluLde conducere . .aL 

. rniilăţti de invăţ~riiâllt, conformprevedcrilor legale în vigoare. 

b. L.a iiivîtaJia inspectoratului, desemnează reprezentatul federaţiei, cu statut de 
observator, fără drept de vot, la şedinţele consiliilor de administraţie ale inspectoratelor şcolare 
judeţene/a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare; 

c. Desemnează reprezentanţi în comisiile c.onstituite la nivi;:Jul inspectoratelor şcolare 
judeţene/a munîcipiului Bucure*ti, precum şi observatori la desfăşurarea interviului în faţa 
comisiei din cadrul.concmsului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector 
şcolar general adjunct dîn . .inspectoratele şeolare, şi de director al casei corpului didactiae, la 
etapele pentru ocuparea funcţiilor de director şî director adjuuct din uni1ăţil.e de .1uvăţăm$mt 
pteunivetsitai~ .desfăşurarea examenelor naţionale de evaluare naţională şi bacalaureat, conform 
prevederilor legale în vigqare. 

A1·t. 5 - Federaţia Nationala a Părinţilor ~ EDUP ART, participă la. activitatea de identificare a 
soluţiilor pentru rezolvarea problemelor de politici publice în domeniul educaţiei. 

Art. 6 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării se obligă: 

(!) Să consulte federaţia cu privire 111 proiectarc<i, fi.mdamentarea şi aplîc<irea strateglilor 
naţionale în <lomenilll educaţiei; 

(2) Să asigure accesul reprezentanţilor desemnaţi ai fe<leraţiei în unităţile de învăţământ 
preuniversitar, în vederea desfăşurării <ictivîtăţilor specifice în contextul prezentului :Protocol; 

(3) Să pennită şl s.ă faciliteze participarea cadrelor didactice şi a elevilor fa de.sf'aşµrarea tuturor 
activîtăţilor necesare jlentru atingere<i scopului şi obiectivelor prezentului Etotocol, fără implicaţîi 
financiare; 

(4) Să permită accesul la toate inform<iţii!e legate de desfăşurarea activităţilor prevăzute în 
prezentul protocol; 

( 5) Să cerceteze fiecare situati e recJ am a tă de părinţi pxin intemedi ul federaţiei, sau constatată şi 
sesiz<ită de reprezentanţii teritorfali ai federaţiei, cu privire l<i cazurile de corupţie s<iu otice alţ caz 
de încălcare a atribuţiilor, <lispo;dţiilor actelor normative, normelor morale şi de etică săvârşite de 
personalul de predare, conducere, îndrumare şi control şi să informeze asupra rezultatelor 
cercetării; 

(6). Ş~ .S,Jiltijiuţ federaţh:t, prin .. inspectoratcle. şcolare, Jn ... rciilizarea·.Comunicării·~wstructurlle ·· 
asoci<itiic ale părînţîlol'; 

(7) Să spfijine federaţia în orgaruzare11 activităţilor din planul <imml de activităţi al acesteia, cu 
posibilitatea asigurării gratuite a unor spaţii; 

(8) Să sprijine organizarea de către federaţie a stagiilor de formare <i părjnţi!or în domeniî de 
imcre5 pentru educaţi<i copiilor; 

(9) Să transmită ptmcte de vedere faţă de propunerile/iniţiativele în domenînt educaţional 
elaborate de federaţie; 
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k. * , . . . FEDERAŢIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI Ş'l CERCETĂRI.I 

. ·m· .. . .. NAŢfQNAL;\ 
: ~\l~ , · .. A PĂ~H'4ŢILOR 

•· -.;;J".'?, E.DUi"4'1fT 
--'(I O) Sa convoace membi:ff desemnat! al fedcratlci la şedln\ele Comisiei de Dialog Sociafdirî 

cadrul ministerului si comisiile de lucrn ale acestui org;inism. l'unctele de vedere expdmate vorfi 
in<1intatc $ecretaria.t1lllJi comisiei de dialog social in forma scrisa, dupa mo.delul: text initial -
propunere de modificare~mofivare; · 

(ll)Să asigure participarea Teprezentanţilor federaţiei la procesul de elaborare a actelor 
normative şi să facă evaluări obiective a tuturor propunerilor/comentariilor relevante efectuale în 
sorfo saµ prin intenncdiµ[ luărilor de cuvânt, confonu minutelor. Responsabilitatea adoptării 
reglementărîlor.apaiţine exclusiv ministerului; 

(12)Să asigurerelaţionarea apru:at\llui de lucru al ministerului - direcţii generale, direcj:il - cll 
d<Jpactamentl;)1e d.e specialitate ale. federaţiei, prin stabilirea tmor contacte directe, inclusiv prin 
tehnologiile comunicaţionale,Jn scopul rcalîzări.i comunicării opetaponale, schimbului reciproc de 
info,rmaţii şi date specifice, în vederea atinge1'ii obieetiv<o!or prestabilite; 

(13)Să asigure rel<tţionarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene/a muiiiciphilui Bucureşti cu 
reprezentanţii teritoriali ai federaţiei, prin stabilirea Unor contacte directe,. inclusiv prin 
tehnologiîle comunicaţionale, în soopul realizărîi comunicării operaţionale,. schimbului reciproc de 
informaţii şi date; 

(14) Si\ asigure particţparea federaţiei, ca membru de drept, Îl1 consiliul consultativ al 
n:li.tiisterttlui, confo1m prevederilor legale în vigoare; 

(15) Să a.sigme participarea la şedinţele consiliilor de administraţie. ale 1mităţilor de învăj;ărnânt 
preuniversitar, cu statut de obşervator, fără drept de vot, a reprezentanţilor desemnaţi ai 
asocîaţiilor d.e părinţi dili unităţile de învăţământ respective, membre ale federaţiei, dacă acestea 
nu .au reprezentanţi de drept în componenta organului de. conducere al. unităţii de învăţământ, 
eonfmm prevederilor legale în vJ'goare; 

(16)Să asigure participarea. reprezerttanţilo;r desemnaţi ai feder11ţiei la şedinţele consiliilor de 
admirJjstraţieale inspect\)ratelor Şaolarejudeţene/a municipiului Bucureşti, C\l·Statut de observator, 
:fără drept de vot, la iiwitaţiainspectoratelor şi în conformitate cu prevederile legale înyigoare. 

Obligaţiile Minis.terului Educaţiei şi Cercetăxii se constituie în drepturi ale Federaţiei Naţionale a 
Părinţilor· BDDP ART. 

CAPITOLTJJ, IV - Dispoziţii finale 

Art. 7 - .Prezentm Protocol de colaborare reprezintă, în fonna şi eonţinl!tul în care se se111nează, 
voinţa cohcordal.1tă, îuţ()legerca deplină şî completă a părţilor, fiind rezultatul negocie1ii cu bnni'i· 
credinţă, egale şi neviciate; · 

· Art. $•Prevederile prezentului Protoeol·îşi autel1ieilil1il.fogi şfacte adiriiiifSiiative cll.ctrracter .. 
normativ, bucurându-se de prezumţia de constituţionalitate şi legalitate, ;reprezentând, totodată, şi 
o opetaţi\ine aduiinistrativă premergătoare întocmirii untu act administrativ. 

Ar:t. 9- Prezentul Protocol are caracterul 1mui contract ad:mi:nistrativ cadru, şi acoperă întreaga 
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite, în baza căruia se vor încheia ulterior 
acorduri subsecvente, la nivelul strqotJirilor judeţene. 

ROM.i\NIA 
str~ G~ral Berthelot, nr. 28 - 30, 
Sector ·1, tiucureşti. 

---------·······-·---

Pag. 6 din 8 

ROMÂNIA 
str. Aposului 67, bJ. so, sc.c; et3, ap.53 

sectPr-6, Bucureşti 



MINISTERUL EDUCATIE! şr crncETl\Rll 

·~· " , FEBERATIA 
.. ~ NAŢIONALh 
:~~ )~ P},RlNJlLOR 

~~ EibUPA.~T 

Art. 10 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Fedcr<iţia Naţională a Părinţilor - EDUPART, vor 
acţiona în spiritul bunei ·credinţe şi-yorurgal).iza în· niod· coresp111lZăror ducerea:1a·mdeplimfe ·a 
prevederilor prezentµJui Protocol. 

Art.11 - Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor ca,re nu 
sunt destinate publicitiiţiî sa].l ciire ~t prezentate cu acest caracter, cu excepţi!l situaţiilor în care 
prîn ace<IŞtă acţiune s-ar aduce atingere drepturîlor şi int~resefor legale ale 
antepreşcolru;ilorfpreşcolaiilor/cfovilor din mvăţământul preuniversitar, şi/sau ale părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali ai.acestora. 

Art. 12 - Prezentul Protocol nu oferă nichme.i părţi dreptul de a angaja cealaltă parte în acte sau 
f<1pte de comert,/ evenimente fără un acord şcris al acesteia din urmă. 

Art.13-(1) Prezentul Protocol nu presupune nicio contribuţie financiară din parteaMEC. 

(2) în situaţia în oare Mînisterului Educaţiei şi Cercetăl'ii organizează activităţi la care solicită 
participarea reprezentanţilor federaţiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării va deconta cheltuielile 
de deplasare aferente, cqnform legii. 

Art. 14 - (1) Orice liti~u privind prezentul Protocol, inclusiv refel'itor la interpretarea, 
executarea.sau încetarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă. 

(2) Modificarea sau completarea prezentului Protocol poate fi făcută, cu acordul părţilor 
semnatare, prin act adiţional, la iniţiativa scl'isă a oricărei părţi şi va produce efecte la data 
semnăriilui: de elitre reprezentanţii părţilor. 

(3) Prezentul Protocol intră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către păl.'ţL 

Art. 15 - Prezentul document coJ!tine 8 (opt) pagini şi s-a încheiat la.sediul Ministerului 
Educaţiei şi Ce.rcetării, astăzi .1-;, , 4Q .w?&J , în. 2 (două) de exemplare 
orîg.inaleredactateîn limbaromână, fiecare parte semnatară primind câte un exemplar, unnând ca, 
prin grija părţîlor, o copie a acestuia să fie transmisă direcţiilor generale, direcţiilor, 
inspectoratelor şcolare,. unităţilor de învăţământ preuniversitar, departarne11telor şi structuri.lor 
teritoriale ale :federaţiei. 
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