A. Nr. _______ / _________________

B. Nr. _______ / _________________

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat între :
A. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFINȚII VOIEVOZI”, cu sediul în București,str. Atelierului nr. 25,
sector 1, 010847, tel / fax: 0213164206: 0213179916: 0213127572, sfintiivoievozi@gmail.com,
reprezentată de Director, prof. Daniela Voinea, în calitate de aplicant
si
B. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ în calitate de partener.
Art. 1 Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie organizarea şi desfăşurarea de activităţi
instructiv - educative comune în cadrul proiectului educațional ”O șansă pentru fiecare copil”, aprobat
in Calendarul activitatilor educative municipale – 2018, domeniul educaţie civică, voluntariat,

proiecte caritabile.
Art. 2 Unitățile școlare partenere vor colabora pentru realizarea scopul proiectului: Stimularea

performantelor elevilor, cu accent pe grupurile vulnerabile, prin asigurarea cadrului educational si
organizatoric potrivit activităţilor de învăţare formală şi nonformală care sa susțină aptitudinilor
elevilor si să diminueze eşecul şcolar, fara discriminare.
Art. 3 Partenerii educaționali vor asigura condițiile pentru organizarea și desfășurarea proiectului,
care este structurat pe următoarele activități, cu participare directă și indirectă:
Târgul de Dragobete (atelier de creație, spectacol și expoziție cu vânzare: 23 – 24 februarie 2018
Tabăra de Sânziene (Drăgaica, 24 iunie) : 23 – 30 iunie 2018, la Cheia / Alba Iulia
Târgul de Sfântul Dumitru - (atelier de creație, colectă și expoziție cu vânzare):26 - 27 oct. 2018
Târgul de Crăciun (atelier de creație, spectacol și expoziție cu vânzare): 17 – 18 dec. 2018
Art. 4 Coordonarea proiectului din partea aplicantului - Şcoala Gimnazială ,,Sfinții Voievozi” București,
se va asigura prin coordonatorii desemnați : Voinea Daniela, Soare Iuliana și Stoian Violeta. Aplicantul
va pune la dispoziția partenerului următoarele: Descrierea proiectului și condițiile de desfășurare a
activităților, fișa de inscriere și materialele de promovare și evaluare a proiectului.
Art. 5 Coordonarea activităților proiectului din partea partenerului - ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Art. 11 Durata parteneriatului:
Prezentul protocol de colaborare este valabil pe parcursul derulării proiectului ( martie – decembrie 2018).
Art. 1 Dispoziţii finale
Conditiile de derulare a parteneriatului si calendarul activitatilor sunt anexe la prezentul acord de
parteneriat.
Prezentul acord de parteneriat este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Aplicant,
Şcoala Gimnazială „Sfinții Voievozi”
Director,
Prof. Daniela Marioara Voinea

Partener,
........................................................................
........................................................................
........................................................................

