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             ACORD  DE  PARTENERIAT

Încheiat astăzi,  ……………………..  între şcolile:
1.  Şcoala Gimnazială Nr 11 Botoşani,  reprezentată de prof. Eugenia Filip, în calitate de director  iș

profesorii Corina Palade, Mirela Brehuescu, Florica Rotariu, Cristina-Maria Aioni oaei, Mariana Ciobana u iț ș ș
Eugenia Filip, în calitate de  coordonatori  ai  proiectului START SPRE PERFORMANŢĂ, înscris în CAERI, nr.
3016/09.01.2019, pozi ia 503.ț
2.  Şcoala/  Liceul…………………………………………………………………………………………………,
reprezentat(ă) de prof. ………………………, în calitate de director şi prof. ……………………………………...
…………………………………,  în calitate de cadre didactice îndrumătoare ale elevilor participanţi  la concurs.
Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului şcolar  2018 – 2019.

Şcoala organizatoare/aplicantul se obligă:
 să mediatizeze regulamentul  concursului i activită ile proiectului educativ;ș ț
 să respecte, în alcătuirea subiectelor, programele colare în vigoare, curriculum extins;ș
 să afişeze modele de subiecte, cu cel pu in 15 zile înaintea desfăşurării concursului;ț
 să organizeze concursul, respectând regulamentul;
 să expedieze diplomele pentru  premii i men iuni, inclusiv colilor din alte jude e, conform rezultatelorș ț ș ț

finale primite de la coala parteneră;ș
 să mediatizeze rezultatele concursului.

 Şcoala parteneră se obligă:
 să  selecteze şi să înscrie elevii în concurs până la data limită din regulament;
 să îndrume elevii în pregătirea pentru concurs;
 să însoţească elevii în ziua concursului;
 să asigure cel pu in un profesor asistent i un evaluator pentru fiecare disciplină la care înscrie elevi;ț ș
 să informeze elevii despre rezultatele obţinute.

coala parteneră din alt jude  Ș ț se obligă :
 să organizeze în coală activită ile din cadrul proiectului ș ț START SPRE PERFORMAN ĂȚ ;
 să selecteze i să înscrie elevii în concurs până la data limită din regulament;ș
 să organizeze concursul, conform regulamentului;
 să afi eze rezultatele par iale în ziua concursului, iar pe cele finale, până la ora 20, în ziua contesta iilor;ș ț ț
 să trimită colii Gimnaziale Nr. 11 Boto ani rezultatele finale ale concursului, pentru a fi eliberate Ș ș

diplomele elevilor premia iț
 să mediatizeze rezultatele concursului.

     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.

Director  Şcoala  Gimnazială Nr 11 Botoşani,                          Director  ................................................

Prof. Eugenia Filip                                                                                    Prof. ..............................................          
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