
ANEXA 3  
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu’’ Craiova                        ……………………………………………… 

         (unitatea şcolară ) 

Nr……/……………..                                                                          Nr……./…………  

              

 

ACORD  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

în cadrul proiectului educaţional Biodiversitatea lumii vii 

Concursul judeţean ,, PROTEJAM PENTRU VIITOR” - ediția a III-a 

 

Încheiat azi,………………între următoarele instituţii : 

 

  APLICANT: 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” cu sediul în localitatea Craiova, Str. 

Caracal Nr.81, Tel: 0251 310112 /0351 801824 /0251 524675, Fax: 0251 310112 / 0351 801825, 

reprezentată prin prof. Tudorache Tudor, în calitate de director şi profesorii: Furnică Mihaela, 

Boldișor Viorica și Andreescu Anda, în calitate de coordonatori  

şi 

PARTENER:  

2.  Unitatea ……………………………………………………………………….. cu sediul în 

localitatea ………………………………………………………………………………………, 

Tel./Fax……………… reprezentat prin prof. ……………………………… , în calitate de director ,  

si ……………………………………………………………………………………………………… 

Prezentul parteneriat s-a convenit a fi încheiat având în vedere următoarele condiţii: 

 Respectând Legea Învăţământului, Statutul personalului didactic şi Regulamentul de organizare al 

instituţiilor implicate; 

 Punând în practică recomandările M.E.C. (H.G.R nr. 609/1997) privind aplicarea programului de 

parteneriat educaţional; 

 Urmărind menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor de învăţământ implicate; 

 Ținând cont de potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar, informal sau de timp liber şi de 

nevoile de a întări relaţiile dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară în scopul modelării 

personalităţii elevilor şi eficientizării procesului instructiv-educativ. 

Obiectivele acestui parteneriat educaţional sunt : 

 Formarea si dezvoltarea simţului estetic la copii; 

 Cunoașterea tipurilor de materiale care pot fi reciclate și utilizarea lor în scop artistic; 

 Stimularea creativității prin redarea frumuseţii naturii, a plantelor și animalelor prin diferite 

tehnici artistice (desen, colaj); 

 Dezvoltarea spiritului de colaborare dintre elevi, prin lucrul în echipă. 

Durata parteneriatului: anul şcolar 2016-2017 

În funcţie de rezultatele obţinute, prezentul contract de parteneriat educaţional poate fi prelungit prin 

acordul comun exprimat în scris al ambelor părţi. 

Drept care s-a încheiat prezentul contract câte un exemplar  pentru fiecare în parte.  

  

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu’’    (unitatea de 

învățământ) 

Craiova 

DIRECTOR,                                             DIRECTOR,  

prof. TUDORACHE TUDOR          prof. ……………… 
 


