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Acord de parteneriat 

În cadrul Proiectului Educativ  

,,Festivalul Culorilor - Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”,  

Sibiu, Ediţia a III-a, 2019-2020 

 
Încheiat astăzi, ............................................... între: 

 

 
Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, Sibiu, reprezentat de prof. Laura Florentina Dumitru, în calitate 

de director şi prof. Carmen Mărculescu, prof. Delia Nemeș în calitare de coordonatori ai Proiectului 

Educativ ,,Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”, Sbiu, Ediţia a III-a, 

2019–2020  și 

Şcoala.................................................................... reprezentată de ................................................................. 

în calitate de director şi .................................................................................în calitate de participant la 

Proiectul Educativ ,,Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”, Sibiu Ediţia a 

III-a, 2019 - 2020 

 

Durata: 20 septembrie 2019 – 30 aprilie 2020 

 

Şcoala coordonatoare se obligă: 

 

 Să distribuie regulamentul concursurilor şcolilor partenere 

 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţiile 

 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare 

 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi adeverinţele în termenul stabilit 

 Să mediatizeze rezultatele concursului 
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Şcoala participantă se obligă: 

 

 Să promoveze activităţile incluse în proiect, pe toată durata desfăşurării acestora, odată cu 

încheierea prezentului acord de parteneriat  

 Să înscrie elevii în concurs 

 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor  

 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare, respectând termenul stabilit 

în regulament  

 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite 

 Să disemineze rezultatele activităţilor la care ia parte 

 

 Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Partenerii se obligă să 

colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit. 

 

 

 

 
 

 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, Sibiu  Şcoala..........................................Loc................................. 

 

Director,       Director, 

 

        prof, Laura Florentina Dumitru                       ......................................................... 

 

 

 

 
 

 

Coordonatori proiect,      Cadru didactic îndrumător,  

 

prof. Carmen Mărculescu 

prof. Delia Nemeş              ................................................................ 

 

 

 

 

 


