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Gradinita cu Program Prelungit Școala/Gradinita....................................... 
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Nr……...........din………………...... Nr……………din……............................... 

 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 

Încheiat astăzi, …………….....................…. între: 
 

1.  Părţile contra ctante:  
A. GRADINITA   CU   PROGRAM   PRELUNGIT   ROVINARI   ,   jud.   Gorj, 

reprezentată 
prin prof. Pasarin Maria în calitate de director,si prof. Nicola Nicoleta – coordonator 
proiect, în calitatede Aplicant 

și 

B.  ŞCOALA / GRĂDINIȚA......................................................, jud. ............................ 
reprezentată prin ........................................................, în calitate de director și următoarele 
cadre didactice implicate în proiect .......................................................................................... 
în calitate de Partener. 

 
2.  Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre 
aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în 
instituţia aplicant prin proiectul educativ – Festival - concurs de folclor ,,Mugurasi de 
primavara”. 

 

3.  Gru p ţintă : preşcolari şi elevi din ciclul primar ,gimnazial 
 

4.  Obligaţiile părţilor:  
A. Aplicantul se obligă: 

- să informeze unitățile scolare despre organizarea concursului; 
- să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la desfăsurarea Festivalului; 
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
- să emită și să distribuie diplomele elevilor şi adeverințele cadrelor didactice 

îndrumătoare; 

- să mediatizeze rezultatele concursului. 
B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală;să pregătească elevii pentru activitate; 
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- să selecteze și să expedieze DVD- urile care participă la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 

concursului. 
5. Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada 
derulării lui. 

 
6. Clauze finale ale acordului: 

Festivalul-concursul ,, ,,Mugurasi de primavara”.” face parte din categoria activităţilor 
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de 
învăţământ din ţară. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicant, Partener, 

Gradinita cuProgram Prelungit Şcoala/Gradinita ...................... 
Director, Director, 

Prof.Pasarin Maria 
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