
ANEXA 3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ” NANU MUSCEL”                        ŞCOALA GIMNAZIALĂ……….. 
STR.   FRAŢII GOLEŞTI, NR. 27                                               STR.  
CÂMPULUNG, ARGEŞ                    LOC. 
Nr. de înregistrare......... din....................                              Nr. de înregistrare......... din .................... 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
încheiat astăzi …………. 

 
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ” NANU MUSCEL” , cu sediul pe strada FRAŢII GOLEŞTI, NR. 27, 
CÂMPULUNG, ARGEŞ,  în calitate de organizator , reprezentată prin prof. POPESCU STELUŢA , 
directorul şcolii si prof. DAVID LUMINIŢA, prof. VLĂDOIU RUXANDRA CRISTINA, prof. GHINEA 
ANDREEA, prof. TROSCENCO CRISTINA GIORGIANA, prof. PÎRȘAN MIHAELA, prof. ZAFIU 
EMANUELA, coordonatori  proiect. 
 
şi  
 

Şcoala Gimnazială.................…….......…, cu sediul  în .............………., judeţul 
…............……..,în calitate de partener, reprezentată prin prof. …….. ..........................- directorul 
scolii  şi PROF. ………………...........................– coordonator proiect. 

 
II. SCOPUL PARTENERIATULUI 

 
              Prezentul contract de parteneriat se încheie pentru realizarea în comun a concursului 
/simpozionului interjudeţean  „FEERIE DE IARNĂ PRIN CUVINTE MAGICE”. 
 

III. OBIECTIVE COMUNE : 
      Punerea în comun a tuturor resurselor (financiare, umane, materiale, logistice) în vederea realizării 
obiectivelor comune propuse. 
      Stabilirea unor strategii şi metodologii comune în ceea ce priveşte derularea activităţilor proiectului. 
      Promovarea reciprocă, în cadrul activităţilor comune a imaginii instituţiei partenere. 
      Respectarea confidenţialităţii datelor furnizate de părţi. 
     Comunicarea partenerială în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea proiectului. 
 

IV. OBLIGAŢII PARTENERIALE: 
A) Unitatea şcolară organizatoare se obligă: 

- să comunice şcolilor participante  programul evenimentelor; 
- să ofere diplomă câştigătorilor; 

 
B) Partenerul se obligă: 

-să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat (în două exemplare), completat, semnat şi ştampilat; 
-să transmită şcolii organizatoare (on-line sau prin poştă) materiale realizate până la data limită stabilită de 
organizator 

 
V. DURATA PARTENERIATULUI : 

       Prezentul contract de colaborare intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind încheiat pentru o 
perioadă care va fi stabilită de comun acord de părţi.Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
 
   ŞCOALA GIMNAZIALĂ” NANU MUSCEL”                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ ……. 
    DIRECTOR,                                                                                DIRECTOR,  
    PROF. POPESCU STELUŢA                                                       PROF.  
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