Anexa 2
Liceul Energetic
Str. Aleea 23 August, nr. 11
Târgu-Jiu, jud. Gorj
Tel/fax: tel. 0353 806 045
Nr..................../........................

Unitatea şcolară.............
Str...................................... Nr...........
Oraş..........................., judeţ..............
Tel/Fax...............................
Nr..................../........................

Acord de parteneriat
Încheiat azi ............................................
1. Părţile contractante:
A. Liceul Energetic Târgu-Jiu, str.Aleea 23 August, Nr 11, judeţul Gorj, reprezentat de
director prof. Vasile Udroiu în calitate de aplicant
şi
B. ................. localitatea ..........., str. .......... nr. .........., judeţul ......... reprezentată de director
prof. ............. în calitate partener. Profesor(i) colaborator(i)................................... .
2. Obiectul acordului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL TEHNIC ,,Triada Resurse-ReciclareRecondiționare,, inclus in în OMEN 3076/17.01. 2018, Anexa 6 Lista Concursurilor școlare ce se vor
organiza și desfășura la nivel național, fără finanțare M.E.N., în anul școlar 2017 -2018, poziția nr. 48.

.
3. Obligaţiile părţilor
Aplicantul se obligă:
să informeze în timp util instituţiile de învăţământ partenere,
să respecte termenele de desfăşurare a concursului
să emită și să distribuie diplomele de participare elevilor și cadrelor didactice precum şi
publicația activității, pe suport electronic, cu ISBN, în perioada anunţată
să asigure spaţiul şi resursele corespunzătoare desfăşurării concursului;
să pună la dispoziţia participanţilor aparatura tehnică necesară;
Partenerul se obligă:
să mediatizeze concursul în instituţia de învățământ,
să pregătească elevii pentru activitate și să selecteze lucrările acestora;
să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
să trimită fişa de înscriere împreună cu lucrările elevilor şi ale cadrelor didactice la adresele
indicate, respectând perioada de înscriere,
să prezinte în ziua activității acordul de parteneriat în dublu exemplar, înregistrat, semnat şi
ştampilat
4. Durata acordului și clauze finale:
Acordul este valabil pe perioada derulării Concursul Național de comunicări științifice,,Triada
Resurse-Reciclare-Recondiționare, face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte
stabilirea relaţiilor de colaborare între instituţii, cadrele didactice şi elevii din unităţile de
învăţământ participante.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este valabil pe
perioada organizării si desfăşurării proiectului.
Liceul Energetic Târgu-Jiu
Director,
Prof. Vasile UDROIU

Unitatea şcolară........................
Director,
Prof. .................................

