
 

Anexa 1 

           ACORD DE PARTENERIAT 
I. Părțile contractante:  

A. Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”, cu sediul în Calea Bucovinei nr. 5 Rădăuți reprezentat de 

director, profesor Puiu Adrian Nicolae și coordonator proiect, director adjunct, profesor Lăzărescu Luminița,  

B. Unitatea școlară………………………………………………..………reprezentată de director, 

prof.……………………………………..….și coordonator/i, prof. ………………………………….. 

……………………………………………………………….., în calitate de  partener. 

II. Obiectul acordului: 

 Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea între instituții în vederea facilitării 

organizării și desfășurării activităților educative extrașcolare cuprinse în proiectul interjudețean „Identitate și 

multiculturalitate în spațiul românesc”, ediția a III-a, 2016-2017. 

Grup țintă: elevii claselor V-XII din unitățile școlare participante, cadre didactice, părinți. 

III. Obligațiile școlii organizatoare: 

 să elaboreze documentația proiectului și regulamentul concursului; 

 să trimită tuturor  partenerilor regulamentul proiectului; 

 să disemineze informații privind desfășurarea proiectului în școlile partenere și în alte școli; 

 să organizeze principalele activități ale proiectului incluzând concursul din faza finală și festivitatea 

de premiere;  

 să colaboreze cu școlile și instituțiile partenere pentru organizarea unor activități comune; 

 să ofere consiliere cu privire la desfășurarea  unor activități din cadrul proiectului; 

 să monitorizeze, evalueze și promoveze activitățile proiectului; 

 să disemineze activitățile și rezultatele proiectului și ale etapelor concursului. 

 să trimită diplome și adeverințe de participare 

IV. Obligațiile școlii partenere: 

 să selecteze grupul țintă din cadrul unității școlare (5-10 elevi și 1-2 profesori coordonatori); 

 să informeze cadrele didactice din școală în legătură cu proiectul și regulamentul de participare la 

concurs; 

 să deruleze în școală activitatea educativă – atelier de creație „Trăim într-un mediu multicultural!” 

care corespunde scopului și obiectivelor proiectului educativ; 

 să popularizeze în mediul on-line activitățile desfășurate în cadrul proiectului de către școala (postare 

pe site-ul propriu și pe blogul concursului); 

 să desemneze participanții  la activitatea finală a proiectului – concursul de calendare; 

 să disemineze informații referitoare la derularea și rezultatele proiectului în școală; 

 să consulte școala organizatoare în legătură cu aspectele privind organizarea, diseminarea activităților 

proiectului, eventual a rezultatelor. 

V. Durata parteneriatului: 

  Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil până la data de 30.07.2017. 

VI. Clauze finale ale acordului: 

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

scopului și obiectivelor stabilite. Organizatorii nu percept axe pentru participarea la proiect și la concurs. 

Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte . 

C. N. „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți          Unitatea școlară……………………………… 

Director,                                                                           Director, 

           Prof. Puiu Adrian Nicolae     

Semnătură și ștampilă                                          Semnătură și stampilă 

Nr……………../………………….. 
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