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ACORD DE PARTENERIAT 

 

Încheiat astăzi, .................................. 

 

1. Părţile contractante: 

A. Colegiul „MIHAIL CANTACUZINO” Sinaia, cu sediul în localitatea SINAIA, Calea Bucuresti nr. 40, 

reprezentată prin  director Arieşan Aurora, în calitate de Aplicant, 

       B. Instituţia de învăţământ……………………………………………………….cu sediul în............................... 

judeţul........................................, localitatea........................................., strada................ ....................................... 

nr..........., reprezentată de director…………........….........................………………...., în calitate de Partener şi  

………………………………..........................……..............., coordonator asociat la nivelul unităţii partenere. 

 

        2. Obiectul contractului: 

        Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Aplicant şi Partener în vederea organizării 

şi desfăşurării activităţilor extracurriculare cuprinse în cadrul Proiectului Educaţional  Interjudețean „Matematica 

dincolo de manual”, Ediția a II -a, an şcolar  2019 – 2020. 

       3. Grup ţintă: elevilor din clasele  II – IV, gimnazial şi liceal 

       4. Responsabilitatea părţilor: 

             A. Colegiul „MIHAIL CANTACUZINO” Sinaia  se obligă: 

-să pună la dispoziţie şcolilor partenere calendarul evenimentelor din Proiect; 

-să asigure desfăşurarea în bune condiţii a  Proiectului educaţional  interjudețean; 
-să organizeze expoziţii cu lucrările elevilor; 

-să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

-să acorde diplome, adeverinţe cadrelor didactice implicate în proiect şi elevilor; 

-să realizeze o revista online editată cu materialele rezultate din proiect. 

             B. Instituţia de învăţământ parteneră se obligă: 

-să mediatizeze concursul în şcoală; 

-să pregătească elevii pentru activitate şi să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

-să trimită şcolii organizatoare Fişa de înscriere, Acordul de parteneriat completat, semnat, ştampilat, lucrările; 

-să respecte regulamentul concursului, precum şi  programul activităţilor propuse; 

-să distribuie elevilor şi cadrelor didactice diplomele cuvenite. 

         

         5. Durata parteneriatului: 

          Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi. Este încheiat pe durata desfăşurării activităţilor 

cuprinse în cadrul proiectului. 

 

          6. Clauze finale ale acordului: 

         Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului. 

       Acest acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie de învăţământ. 

 

 

Aplicant,                                                                                                              Partener, 

Colegiul „MIHAIL CANTACUZINO” Sinaia                                             Şcoala………………………….. 

Director: Arieşan Aurora                                                                              Director:…………………………                                                                                                                                                    
 

Şcoala....................................................................... 

Str............................................................................. 

................................... tel./fax :................................. 

E-mail: ..................................................................... 

Nr...................din......................................................     

                                                           


