ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ
„NICOLAE KRETZULESCU”
Adresa: b-dul Hristo Botev, nr 17
Loc. Bucuresti
Sector 3
Nr.: ............
din............

Unitatea de învăţământ:
Str.
Loc.
Judeţ:
Nr.:............. din..........

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Încheiat azi,.......................
1. Părţile partenere:
ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”

reprezentat prin director, prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu
Unitatea de învăţământ......................…...................................................................................,
Strada........................…………….............................................Nr.…..…, Localitatea…………............,
Judeţul………....................., reprezentată prin director ……….........................……… si cadrul didactic
..........................................................................................în calitate de partener.
2. Obiectul prezentului protocol de colaborare:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă stabilirea rolului și responsabilităților în
vederea desfăşurării SIMPOZIONULUI ȘI A CONCURSULUI REGIONAL

„Viitorul a început ieri”
TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE
ediția a VIII-a, 2 APRILIE 2020
3.Grup ţintă: învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, centre şcolare pentru educaţie
incluzivă, cadre didactice din ţară: grădiniţe, şcoli, licee, palate ale copiilor, cluburi ale copiilor, centre
şcolare pentru educaţie incluzivă.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Organizatorul se obligă :
- să informeze unitatile scolare despre desfăşurarea proiectului;
- să organizeze activităţile prevăzute în proiectul educaţional;
- să respecte termenele de desfăşurare ale parteneriatului;
- să trimita materialele proiectului, diplomele și acordul de parteneriat participantilor la proiect.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze proiectul în unitatea şcolară de unde provine;
- să respecte regulamentul de organizare şi participare;
- să promoveze bunele practici în activitatea de educare;
- să desfăşoare activitățile propuse respectând calendarul proiectului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în perioada desfăşurării
proiectului
6. Clauze finale ale acordului:
SIMPOZIONUL și CONCURSUL REGIONAL „Viitorul a început ieri” -TRADIŢIE ŞI
INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea
relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învățământ din ţară.
ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ
„NICOLAE KRETZULESCU”, București

Director,
Prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu

Director partener,

