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ACORD DE PARTENERIAT 
 

Încheiat astăzi, ……………… 

Între: 

Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova, reprezentată de prof. Tudor Tudorache în 

calitate de director, prof. Stoiculescu Melania și prof. Cazacu Sidonia - coordonatori ai Concursului 

Regional de matematică „ Micul Arhimede", ediția a XVIII-a 2019  

și 

 Școala Gimnazială ………………………………………………………………………………  

reprezentată de dna/dl ………………………………………………………………………………….. 

și dl/dna prof. ………………………………………………………………….. în calitate de parteneri. 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în 

vederea organizării și desfășurării în bune condiții, în instituția aplicantă, a Concursului Regional de 

matematică „ Micul Arhimede", ediția a XVIII-a, 2019.  

Durata: octombrie 2019- decembrie 2019 

  Școala coordonatoare se obligă: 

• să asigure popularizarea proiectului în rândul elevilor;  

• să participe nemijlocit și să respecte calendarul desfășurării activităților; 

• să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităților.  

• să distribuie regulamentul concursului școlilor partenere; 

• să asigure spațiul necesar susținerii probei scrise a concursului;  

• să trimită tuturor participanților diplomele obținute; 

• să mediatizeze rezultatele concursului. 

Scoala parteneră se obligă: 

• să participe nemijlocit și să respecte calendarul desfășurării activităților; 

• să asigure cadrul desfășurării activităților și asistența de specialitate conform tematicilor; 

• să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităților. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform 

scopului stabilit. 

Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”   Școala Gimnazială ____________________ 

Director,        Director, 

Prof. Tudor Tudorache      Prof. 


