ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"SMARANDA, DUMITRU ROMAN"
VIZUREȘTI
Str. Principală, nr. 164
Cod poștal 137092
Județul Dâmbovița
Telefon 0762.278.287
e-mail scoala.vizuresti@yahoo.com
Nr. ____/_______________

_________________________________________
_______________________________________
Localitate ______________________
Cod poștal ___________________________
Județul _____________________________
Telefon ____________________________
e-mail ____________________________
Nr. ____/_______________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, _________________, între unităţile:
Art. 1. PJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SMARANDA, DUMITRU ROMAN" VIZUREȘTI,
reprezentată de prof. Sandu Nicoleta (director), prof. Matei Camelia, prof. Necșoiu Cristina, și prof.
Barbu
Iustina,
în
calitate
de
organizatori
și
______________________
_______________________________________________________________, reprezentată de
______________________________ în calitate de director, şi ______________________________
________________________________________________________ în calitate de parteneri.
Art. 2. Prezentul acord are în vedere derularea concursului Ciprian Porumbescu - reprezentant
de seamă al romantismului muzical românesc - ediţia a III-a – 2017.
Art. 3. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului școlar
2016-2017.
Art. 4. Obligațiile părților:
Şcoala Gimnazială "Smaranda, Dumitru Roman” Vizurești se obligă:
 să distribuie regulamentul concursului şcolii partenere;
 să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităților;
 să colecteze lucrările înscrise în concurs și să realizeze concursul;
 să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 să transmită tuturor câştigătorilor şi participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
 să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala parteneră ________________________________________________________ se obligă:
 să asigure popularizarea proiectului în rândul cadrele didactice și al elevilor
 să înscrie elevii în concurs în perioada 20.02.2017-10.03.2017;
 să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 să predea lucrările selectate școlii organizatoare sau să participe direct în perioada 2026.03.2017;
 să transmită tuturor câştigătorilor şi participanţilor diplomele şi premiile obţinute.
Art. 5. Încetarea acordului (clause): Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului
pentru ca acesta să se deruleze conform, scopului stabilit și calendarului stabilit. În caz de
nerespectare a obligațiilor cuprinse la art. 4, prezentul accord încetează.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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