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Anexa 2 

 

coala  Gimnazială „Marin Preda”,Pite ti 
Nr. .................  din   ................. 

Director:  Prof. Pelea e Simona Iuliana   
                           L.S. 

 

 

 

ACORDăDEăPARTENERIATăPENTRUăEDUCA IE 

1.ăP r ileăcontractante : 
 

 A) coalaăGimnazial ă„MarinăPreda”,Pite ti,   reprezentată  prin : director prof. 
Pelea eăSimonaăIuliana  în calitate de Aplicant, prof  Ro u Adeluța, prof. Vasilescu Maria 

– Ramona,  în calitate de coordonatori ai proiectului  „„CCOOMMPPEETTEE  &&  GGEEWWIINNNN!!””  
    

 B) coala ................................................................................................................... 
Strada....................................................................................................  Nr......................... 

Localitatea.............................................................................Județul..................................... 
reprezentată de director.................................................................. i  
………………….............................................................................................................. 
în calitate de Partener, 

          Convin  prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru stabilirea i 
dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul educației .     
 

 

2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant i 
partener în vederea organizării i desfă urării activităților extra colare prin concursul județean 
. 

3.ăGrupă int : colarii claselor IV-VI 

4.ăObliga iileăp r ilor: 
A) Aplicantul se obligă:  
- să informeze colile despre organizarea concursului; 
- să respecte termenele de desfă urare a concursului; 
- să emită i să distribuie diplomele colarilor premiați; 
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 
- să respecte regulamentul de desfă urare a concursului; 

Școala....................................................... 
Nr. ...............   din   ............... 

Director........ ............................................ 

L.S. 
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- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 
concursului; 

 

 

5. Durata acordului: 
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia i este valabil pe perioada 

semestrului II, al anului colar 2016-2017. 

6. Clauze finale ale acordului: 
Concursul județean „„CCOOMMPPEETTEE  &&  GGEEWWIINNNN!!””   face parte din categoria activităților 

extra colare i urmăre te stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ din 
județ. 
   
 
 
 
  Aplicant,                                          Partener, 
 

 Director, 

 

 Prof. Pelea e Simona Iuliana 

mailto:scoala.marinpreda@yahoo.com
http://www.marinpredapitesti.ro/

