
IMINISTERUL J FUNDATIAPENTRUEDUCATIEI ~~TIINTE ~I ARTECERCETARII ~ 
TINERETULUI ~ PARALELA 45 
~I SPORTULUI 

Nr. MECTS: A~GS'~;bS.~. 2.~lc Nr. FSAP: 1 /14.05.2010 

PROTOCOLDECOLABORARE 

Intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului (MECTS), cu sediul in 
Bucure~ti, str. General Berthelot, m. 28-30, sector 1, reprezentat prin Dl. Daniel Petru Funeriu -
Ministru 
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Fundatia pentru ~tiinte ~i Arte Paralela 45 (FSAP), cu sediulin Pite~ti, str. Fratii Gole~ti, 


m. 130, judetul Arge~, reprezentata prin Dl. Calin Vlasie - Pre~edinte pentru a organiza 
"Concursul ~colar national de competen{ii ~i pe/forman{ii - COMPER", 

se incheie, de comun acord, prezentul Protocol de colaborare: 

I. Scopul Protocolului: 
Prezentul Protocol de colaborare are drept scop colaborarea in vederea derularii 

"Concursului ~colar national de competen{ii # pe/forman{ii - COMPER" conceput pe doua 
sectiuni: 

1) pentru elevii din clasele I-VIII pentru disciplinele limba ~i literatura romana ~i 
matematica; 

2) pentru cadre didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat ~i privat, din me
diul urban ~i rural din tara. 

Prezentul protocol, prin obiectivele ~i activitatile "Concursului ~colar national de competenta 
~i performanta - COMPER" contribuie, in mod direct, la sprijinirea sistemului educativ in Inde
plinirea cerintelor privind evaluarea competentelor ~i performantelor generale ~i specifice la nivelul 
disciplinei ~colare, interdisciplinar ~i transdisciplinar conform Legii invatamantului, regulamentelor 
~i documentelor ~colare In vigoare. 

La ambele sectiuni ale "Concursului §colar national de competen/a §i performan/a -
CaMPER" nu se percep taxe de participare, finantarea fiind realizata in totalitate de Fundatia 
pentru ~tiinte ~i Arte Paralela 45, din bugetul destinat acestor concursuri. 

II. Prezentarea generala: 
1) Concursul pentru elevi. Acest concurs este organizat in mai multi pa~i, fiind axat pe 

evaluarea ~i ierarhizarea competentelor ~i performantelor elevilor din invatamantul preuniversitar de 
stat ~i privat, din mediul urban ~i rural (clasele I-VIII), la nivel clasa, unitate ~colara, judet ~i la 
nivel national. 

Subiectele de concurs pentru elevi sunt alcatuite de echipe mixte (cadre didactice din 
invatamantul preuniversitar ~i universitar), respecta programele ~colare in vigoare pentru fiecare 
disciplina, fiind structurate, acolo unde este cazul, dupa modelul testarilor intemationale. 

Activitati: 
- promovarea pe site-ul www.concursurilecomper.ro a "Concursului ~colar national de 

competenta ~i performanta - COMPER" prin popularizarea regulamentului concursului, prezentarea 
de modele de subiecte, a modalitatii de rezolvare ~i a modului de evaluare; 

- cooptarea mentorilor (cadrele didactice organizatoare) precum ~i a echipelor mixte (cadre 
didactice din Invatamantul preuniversitar ~i universitar) care vor elabora subiecte de concurs. 

- organizarea P ASULUI 1 - de initiere a elevilor ~i profesorilor, prin promovarea pe site-ul 
concursului odata cu Inceputul anului ~colar, In cunoa~terea tipurilor de subiecte ale concursului 
COMPER, a modalitatii de rezolvare ~i evaluare a acestora; 
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- organizarea P ASULUI 2, de evaluare sumativa stadiala (pentru fiecare clasa): la sfar~itul 
semestrului I, a PASULUI 3, de evaluare sumativa {inala (pentru fiecare clasa): la sfar~itul 
semestrului II, a P ASULUI 4 de ierarhizare la nivel national, in sistem on-line: la sfar~itul anului 
~colar, dupafinalizarea PASULUI 3; 

2) Concursul pentru cadre didactice. Acest concurs este organizat intr-o singura etapa, 
intre 1 octombrie ~i 1 martie din cadrul anului ~colar ~i este destinat cadrelor didactice din 
invatamantul preuniversitar. Concursul consta in elaborarea de catre cadrele didactice de articole, 
referate, lucrari ~tiintifice, jocuri, materiale didactice, etc. Jurizarea va fi efectuata de 0 comisie 
alcatuita din cadre didactice universitare de specialitate pana cel tarziu la data de 15 iunie din cadrul 
anului ~colar. 

De asemenea cele mai valoroase contributii de buna practica ale cadrelor didactice vor fi 
promovate pe site-ul www.concursurilecomper.ro. 

Concursul se desI~oara in conformitate cu Regulamentul Concursului ~colar nafional de 
competenfa ~i performanfa - COM PER, aflat in anexa la prezentul Protocol de colaborare. 

III. Obligatiile "Fundatiei pentru Stiinte si Arte Paralela 45": 
- asigura participarea gratuita a elevilor ~i cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 

la "Concursul $colar national de competenla # perjormanta - COMPER" 
- asigura suportul logistic ~i fondurile necesare desIa~urarii "Concursului ~colar national de 

competenta ~i performanta - COMPER" din bugetul destinat acestor concursuri; 
- organizeaza ~i coordoneaza "Concursul ~colar national de competenta ~i performanta 

COMPER"; 
- organizeaza ~i coordoneaza echipele mixte formate din cadre didactice din invatamantul 

preuniversitar ~i universitar care vor concepe tipurile de subiecte de concurs pentru elevi ~i vor 
evalua lucrarile acestora; 

- organizeaza echipele care vor juriza lucrarile pentru concurs ale cadrelor didactice 
participante la concurs; 

- publica pe site-ul www.concursurilecomper.ro regulamentul concursurilor, lista subiecte
lor pentru concurs ~i performantele obtinute dupa fiecare pas, precum ~i ierarhizarea perf0tmantelor 
elevilor (pe clase, ~coli, judet ~i la nivel national); 

- publica pe site-ul www.revistainvatamantuluipreuniversitar.ro titlurile exemplelor de buna 
practica (articole, referate, caqi ~i lucran ~tiintifice, jocuri, materiale didactice, soft-uri educatio
nale) premiate in urma jurizarii de la sectiunea "cadre didactice"; 

- asigura fondurile necesare ~i sponsorizari in vederea premierii elevilor ~i cadrelor didactice 
care participa la concurs. 

IV. Obligatiile Ministerului Educatiei. Cercetarii. Tineretului si Sportului: 
- MECTS asigura, prin Inspectoratele Scolare Judetene / Inspectoratul Scolar al 

Municipiului Bucure~ti ~i inspectorii de specialitate, cadrul legal de transmitere a informatiilor 
necesare pentru desIa~urarea "Concursului ~colar national de competenta ~i performanta 
COMPER"; 

- promoveaza anual, in Calendarul Concursurilor ~colare, postat pe site-ul www.edu.ro. 
datele de desIa~urare a concursului COMPER; 

- permite, prin coordonarea de catre Inspectoratele Scolare Judetene / Inspectoratul Scolar al 
Municipiului Bucure~ti, respectiv prin unitatile ~colare aflate in subordine, desIa~urarea 
concursurilor COMPER in spatiile ~colare, in afara programului de cursuri. 

V. Durata: 
Prezentul Protocol de colaborare intra in vigoare la data semnarii lui, pentru 0 perioada de 1 

an, incepand cu anul ~colar 2010-2011, cu posibilitatea prelungirii tacite pentru aceea~i perioada, 
daca una din paqi nu a denuntat anterior, in mod unilateral, prezentul Protocolintr-un termen de 30 
de zile, in temeiul unei notifican prealabile. 
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., • VI. Dispozitii finale: 
Din partea Fundatiei pentru ~tiinte ~i Arte Paralela 45 responsabil cu derularea proiectului 

este domnul nilin Vlasie, pre~edinte, director general al Editurii Paralela 45, iar din partea 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului responsabil cu derularea proiectului 
este Mina Maria RU8U, Inspector General, Directia Generala Educatie ~i Invatare pe Tot Parcursul 
Vietii, MEeTS. 

Orice modificare adusa clauzelor prezentului protocol se face prin act aditional cu acordul 
partilor. 

Eventualele litigii aparute in executarea prezentului protocol vor fi solutionate pe cale 
amiabila de catre parti. 

Neexecutarea din culpa uneia dintre parti a obligatiilor prevazute in prezentul protocol poate 
atrage rezilierea acestuia, dupa notificarea prealabila a celeilalte parti. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul protocol in 2 (doua) exemplare originale, cate lllul 
pentru fiecare parte. 

FUNDATIA PENTRU ~TIINTE MINISTERUL EDUCATIEI, 
~I ARTE PARALELA 45 CERCET.AR.II, TINERETULUI 

~I SPORTULUI 

Pre§edinte, 

Calin VLASIE 


"Direclia GeneraIa Educalie §i 

Invalare pe Tot Parcursul Vielii 


Director General, 

Liliana PREOTEASA 


Direclia Generala 

Juridic §i Contencios 


Director general, 

Gabriel Liviu ISP AS 


A'f~ de) e.galitate, 
()IUf tJL~ <1/MAI 

JI'.r- 
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