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ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
PROIECT EDUCAŢIONAL
„CHEIA SUCCESULUI – VIITOR ANTREPRENOR”

ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Încheiat astăzi…………………
Între
1. PĂRȚILE:
A. Școala Gimnazială ,,Gh. Banea” Măcin, județul Tulcea în calitate de APLICANT,
reprezentată de prof. Oprescu Doru Narcis, în calitate de director și coordonator, prof.
Tulică Constanța și prof. Tulică Dumitru, în calitate de coordonatori.
B. ..............................................................................................................., reprezentată de
...............................................................................,
cadru
didactic
partener
…………………. în calitate de colaborator în cadrul proiectului educațional ”CHEIA
SUCCESULUI – VIITOR ANTREPRENOR”, ediția a III-a, înscris în CAEJ Tulcea
2018-2019 la poziția 22, domeniul educație civică, voluntariat, proiecte caritabile.
2. OBIECTUL
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituții
în vederea organizării și desfășurării activităților extracurriculare cuprinse în cadrul proiectului
educațional ”CHEIA SUCCESULUI – VIITOR ANTREPRENOR”.
3. GRUPUL ŢINTĂ: preşcolarii; elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. Aplicantul se obligă:
- să informeze unitățile de învățământ despre organizarea concursului;
- să distribuie regulamentul concursului unităților partenere;
- să organizeze jurizarea și expoziția cu lucrările copiilor;
- să respecte termenele de desfășurare ale concursului;
- să emită și să distribuie diplomele și adeverințele de participare.
B. Colaboratorul se obligă:
- să trimită Acordul de parteneriat în două exemplare, completat, semnat și ștampilat
Aplicantului;

- să respecte regulamentul de desfășurare al concursului;
- să mediatizeze evenimentele desfășurate;
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
proiectului.
5. DURATA PARTENERIATULUI:
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2018-2019. Prevederile acestui acord pot fi modificate sau completate doar cu acordul
părţilor contractante

6. CLAUZE FINALE:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform regulamentului
Prezentul document se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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