
Acord de parteneriat 

 

 Încheiat în anul școlar  2022-2023 între următoarele instituții de învățământ partenere: 

1. Colegiul Național „Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, relocat în str. V. V. 

Stanciu nr. 6, sector 4, București, reprezentat de doamna profesor Beldie Tanța-Simona, în 

calitate de Director 

și 

2. ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................, 

reprezentat de ............................................................................., în calitate de Director. 

 Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat în conformitate cu: 

• Respectarea Legii Învățământului, a Statutului Personalului Didactic și a Regulamentului 

de organizare si funcționare a instituțiilor implicate. 

• Urmărirea menținerii și creșterii prestigiului unităților implicate, dezvoltarea interesului 

pentru actul artistic de calitate. 

Art.1. Scopul acordului de parteneriat 

 Scopul proiectului de parteneriat îl constituie reglementarea colaborării dintre părți în 

vederea organizări Festivalului Național de poezie „Gellu Naum”, ediția 2023, concurs care se 

adresează elevilor din învățământul liceal și gimnazial. 

Art.2. Obiectivele parteneriatului sunt: 

 -colaborarea părților în vederea asigurării condițiilor optime pentru derularea proiectului; 

 -încurajarea și dezvoltarea creativității; 

 -promovarea, prin mijloace diversificate a tinerelor talente poetice din rândul elevilor. 

Art.3. Durata parteneriatului -1 an 

 Prezentul contract de parteneriat se încheie în perioada februarie- iunie 2023. 

Art.4. Obligațiile părților semnatare ale acordului: 

(1) Colegiul Național „Mihai Eminescu”, București se obligă: 

-să asigure logistica nacesară activităților incluse în proiect; 

-să informeze cadrele didactice și elevii cu privire la conținutul proiectului educativ în 

care vor fi cuprinși; 

-să nu solicite contribuții financiare elevilor implicați în proiect; 



-să faciliteze obținerea tuturor informațiilor legate de desfășurarea proiectului; 

-să colaboreze cu partenerul său în vederea desfășurării unor activități. 

 

(2) Partenerul, ....................................................................................................... se obligă: 

-să promoveze în rândul elevilor din școala unde predă Festivalul Național de poezie 

„Gellu  Naum”; 

-să respecte condițiile de participare la proiect și să se înscrie in termenele prevăzute 

pentru fiecare etapă; 

-să faciliteze obținerea tuturor informațiilor cerute de organizator în cazul calificării 

elevilor de liceu la etapa națională a concursului. 

Art.5. Încetarea acordului de parteneriat 

 Prezentul acord de parteneriat încetează prin: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 

b) caz de forță majoră. 

Art.6. Forță majoră 

a) Niciuna dintre părțile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligațiilor care îi 

revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forța majoră, așa cum 

este definită prin lege; 

b) Partea care invocă forța majoră este obligată să modifice în termen de 3 zile 

procedurile evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. 

Art.7. Litigii 

 Orice neînțelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 

Art.8. Cauze finale 

(1) Acordul intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți; 

(2) Acordul de parteneriat poate fi modificat sau completat prin acceptul, în scris, al 

părților, prin act adițional care va face parte integrantă din prezentul Acord; 

(3) Acordul poate înceta înainte de termenul prevăzut atunci când una dintre părți 

comunică, în scris, intenția de a renunța la această colaborare. 

 

 



 

Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi .................................................. , în 2 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

• Coordonatorii proiectului educațional din partea Colegiului Național „Mihai 

Eminescu”, București; 

Prof. Tanța-Simona Beldie -director; 

Prof. Virginia Olaru -prof. de limba și literatura română. 

 

• Coordonatorii proiectului educațional din partea ..................................................... ; 

Prof. .................................................. -director; 

Prof. .................................................. -.......................................................... . 

1. Colegiul Național „Mihai Eminescu”, București,  

Director,  

Prof. Beldie Tanța-Simona 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

Director, 

Prof. ……………………………………….. 


