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Loc. Craiova, județul Dolj,                                                     ................................................... 
Str. Calea București, nr. 39                                                     ...................................................                                                     
Nr. ………/………..                                                               Nr. ……/………… 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
ÎN CADRUL PROIECTULUI  REGIONAL 

”EMOŢII  DE PRIMĂVARĂ” 
EDIŢIA a VIII-a 
martie-iunie 2022 

1. Părţile contractante: 
B) ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE ŢIŢEICA”, loc. CRAIOVA, jud. DOLJ, 
reprezentată de prof. FODOR ATIA, în calitate de director și coordonator și prof. înv. 
primar, Petcu Eugenia, prof. înv. primar, Bacioiu Gina, prof. înv. primar, Dima Roxana, prof. 
înv. primar, Duca Andreea, prof. înv. primar, Epure Claudia, prof. înv. primar, Iancu 
Valentina, prof. înv. primar, Dihoru Daniela, în calitate de coordonatori. 

A) ŞCOALA................................................................................................................................. 
reprezentată de prof.  …………………………….………………, în calitate de director,  
respectiv înv./inst./prof. ……………………………………………………………………… 
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 Interjudeţean „Emoţie de toamnă”. 
3.   Grup ţintă: preşcolarii şi  elevii claselor I – VIII din şcolile implicate. 
4.   Obligaţiile părţilor: 
A) Aplicantul se obligă: 
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului; 
- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 
- să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la expoziţiile finale; 
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze concursul în şcoală; 
- să pregătească elevii pentru activitate; 
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 
concursului. 
5. Durata acordului: 
Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este 
valabil în perioada semestrului  al II-lea, din anul şcolar 2021– 2022. 
 
Director,                                                                                                       Director, 
Prof. FODOR ATIA                                                                       …………......................… 
L. S. ……………………….                                                            L. S. ……………............ 
 


