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ACORD DE PARTENERIAT / COLABORARE 

 „WINTER FESTIVAL”, Ediția XIII 

15 DECEMBRIE 2017 

I. PARTENERI 

ART. 1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie între: 

a) APLICANT: Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, str. Cutezanţei, nr. 51, cod 

poștal 540455, Tg.-Mureş, județul Mureș, e-mail tvladimirescu20@yahoo.com, tel/ fax: 

0365-730937, reprezentat prin director, prof. Șandru Gabriela, în calitate de 

coordonator proiect,  

și 

b) PARTENER: .................................................................................................  cu sediul în 

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

judeţul .........................................., Tel/fax. ..................……………….., reprezentat prin 

...............................................................................  în calitate de director şi prof. 

......................................................................................,  în calitate de colaborator(i). 

 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

ART. 2.  Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea dintre APLICANT şi 

PARTENER în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare care să ducă la 

realizarea obiectivelor prevăzute în Proiectul „Winter Festival” 2017. 

 

III. DURATA COLABORĂRII 

ART.3. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe o perioada de un 

an. La expirarea termenului de colaborare, prezentul protocol poate fi prelungit cu acordul 

părţilor. Modificările condiţiilor prezentului contract pot avea loc numai cu acordul tuturor 

părţilor implicate. În situaţia în care părţile sunt mulţumite de modul în care se derulează 

colaborarea, contractul se prelungeşte din oficiu şi după încheierea perioadei menţionate. 

IV. GRUP ŢINTĂ 

ART.4. Elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Mureș. 
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V. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII 

ART.5.  Aplicantul se obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării 

activităţilor; să asigure popularizarea proiectului în comunitatea locală; să mediatizeze rezultatele 

festivalului; să asigure buna desfășurare a festivalului; să comunice în timp util orice modificare 

apărută în derularea activităţilor. 

ART.6. Partenerul se obligă să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;  să mediatizeze 

festivalul în şcoală și să pregătească elevii pentru activitate; să colaboreze pe toată durata 

proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit și să asigure asistenţa de 

specialitate; să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor; să evite 

orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea festivalului. 

 

VI. LITIGII 

ART. 7. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor 

soluţiona pe cale amiabilă. 

 

VII. CLAUZE FINALE 

ART. 8. Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare, domeniul artistic, subdomeniul 

tradiții și obiceiuri, şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din 

ţară. Orice comunicare între parteneri în legătură cu prezentul acord se va face în scris. Fiecare 

dintre părţi îşi poate rezerva dreptul de reziliere, prin solicitare scrisă. 

ART. 9.  Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte, astăzi  ............................................. . 

             

    APLICANT,                                                                    PARTENER,                                                                         

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” .............................................................                                                                                            

          

 

 

               Reprezentant,          Reprezentant, 

Director, prof. Șandru Gabriela Director, prof. ....................................... 

 

Coordonator proiect, 

prof. Șandru Gabriela 

 

 

 

 

 

 Colaborator(i), 

 prof. ...................................................... 

 prof. ...................................................... 

 


