
Anexa 1 

 Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu                                            

Nr. ................. din ................. 

Director, prof. Ţichindelean Cornel  

L.S 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

1.Părţile contractante: 

    A. Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, cu sediul în  Sibiu, str. Lungă, nr. 65, reprezentată de 

director prof. Ţichindelean Cornel, director adjunct prof. Tănasie Rodica, prof. Dragomir 

Luminiţa,  în calitate de coordonatori, 

    B. Şcoala .............................................................................................. localitatea 

.................................... strada ........................................................., nr. ................... judeţul 

..................................................... cod poştal.............................................., 

telefon/fax.............................................................................,  

e-mail............................................................ reprezentată de 

director................................................... şi .......................................................................... în 

calitate de coordonator, 

 

      Convin prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei.  

2.Scopul parteneriatului: 

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

vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extraşcolare prin concursul judeţean „Ghiozdan 

de reporter”.  

3.Grup ţintă: Elevii claselor pregătitoare, clasei I, clasei a II-a, clasei a III-a,  clasei a IV-a. 

  

4. Obligaţiile părţilor: 

A ) Aplicantul se obligă:  

Şcoala ....................................................... 

Nr. ................. din ................. 

Director, ..................................................... 

L.S.  
 



- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările plastice ale elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi; 

- să returneze parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate;să distribuie adeverinţe de - 

participare cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală, în măsura posibilităţilor; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

 

1. Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 

2017-2018. 

 

2. Denunţarea protocolului: 

Oricare din părţi poate notifica celeilalte denunţarea protocolului. Protocolul rămâne în 

vigoare pe o perioada de 30 zile de la data primirii de către una din părţi a notificării scrise prin 

care cealaltă parte informează despre denunţarea acestuia. 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în două exemplare cu putere de original, 

din care s-a înmânat câte unul fiecărei părţi semnatare. 

 

Director al Şcolii Gimnaziale Nr.18  Sibiu   Director al ………………… 

Prof. Ţichindelean Cornel                                                                          

 

 

 

 

 



Anexa 3 

 

FIŞĂ DE PARTICIPARE la concursul judeţean „ghiozdan de reporter”   

UNITATEA ŞCOLARĂ.................................................................................................. 

ADRESA COMPLETĂ A ŞCOLII 

................................................................................................................................... 

TELEFON .......................................................    E MAIL............................................................... 

NUMELE.......................................................PRENUMELE ................................................................(prof. 

coordonator) 

SPECIALITATEA .............................................................................................. 

TELEFON Fix / Mobil (obligatoriu)........................................................................................................... 

E-MAIL (obligatoriu)................................................................................................................................... 

                                                                Participanţi: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele elevului 

participant 

Secţiunea  Titlul 

articolului/desenului 

Clasa 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

 

Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului concursului. 

Data:          Semnătura 

 

 


