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ACORD  DE  PARTENERIAT 

1. Părţile contractante: 

A)  APLICANȚI : 

 - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, reprezentată prin Prof. Sulea Vasile Alin în calitate de 
director, Prof. Durbăcea Rodica în calitate de director adjunct şi   Prof. Liliana Călugăru în calitate de coordonator, 
           - Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Prof. Faităr Cristian în calitate de director, 
Prof. Gheorghe Stoenescu în calitate de director adjunct şi   Prof. Diana Ciobanu în calitate de coordonator,  
                          şi  

            B)  PARTENER 
 ŞCOALA/LICEUL ............................................................................................................., reprezentată de  

prof. ..........................................., în calitate de director şi  prof. ........................................................................................ 
în calitate de coordonator la nivelul instituției partenere. 
2. Obiectul acordului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 
organizării şi desfăşurării Proiectului Regional ”Târgul Floriilor”, ediția a IV-a 2020 – concurs de creativitate cu 
participare directă și expoziție a lucrărilor.  
3. Durata colaborării 

Prezentul acord se încheie pentru perioada 01.10.2019 – 30.09.2022 şi se prelungeşte, prin acordul părţilor, cu clauze 

de revizuire, după caz. În situaţia în care părţile sunt mulţumite de modul în care se derulează colaborarea, acordul se 
prelungeşte din oficiu şi după încheierea perioadei menţionate. 
4.Obligaţiile părţilor 

 Aplicantul se obligă: 

 să informeze instituţiile de învăţământ interesate; 

 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

 să colecteze lucrările realizate de parteneri și să asigure jurizarea acestora; 

 să trimită tuturor participanţilor diplomele; 

 să mediatizeze rezultatele concursului. 

 Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii : 

 să mediatizeze concursul în instituţie; 

 să pregătească elevii pentru concurs; 

 să respecte regulamentul de desfăşurare. 
5.Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia. 
6. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului. 
7.Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe durata 01.10.2019– 
30.09.2022 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL NICOLAE, TÂRGU-JIU                                                     

Director, Prof. Sulea Vasile  Alin                   

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 , RÂMNICU VÂLCEA  

Director, Prof. Faităr Cristian   

                  

 
 
ŞCOALA/LICEUL .......................................................... 

Director, Prof. ........................................... 

 

 

 

 


