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ACORD DE PARTENERIAT
Art.1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:
Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași – reprezentată de prof. Arghiropol Virginia , în calitate
de director, prof.Tofan Vlădeanu Gheorghe, prof.Istrate Nicoleta, prof.Tudosă Mihaiela, în calitate
de coordonatori ai proiectului județean „Memorialul Mihail Sadoveanu” ediţia a XVI-a, 2020.
şi
Școala Gimnazială/Liceul................................................................................................................... –
reprezentată de .......................................................................................................... în calitate de director
și............................................................................................................................... în calitate de de cadre
didactice îndrumătoare participante la proiectul județean „Memorialul Mihail Sadoveanu” , ediţia a
XVI-a, 2020.
Art.2. Scopul acordului
Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi în cadrul
Proiectului Județean „Memorialul Mihail Sadoveanu”
Art.3. Durata acordului
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2019-2020.
Art.4. Obligații ale părților
Unitatea coordonatoare se obligă:
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
Să identifice elevii cu aptitudini în practicarea jocului de șah;
Să asigure arbitrajul și jurizarea concursului de șah;
Să asigure logistica în vederea derulării în bune condiții a competiției de șah;
Să acorde tuturor participanţilor diplomele şi premiile;
Să mediatizeze rezultatele concursului pe site-uri educative .
Şcoala participantă se obligă să:
Să identifice elevii cu aptitudini în practicarea jocului de șah;
Să organizeze la nivelul instituției activități de popularizare a concursului de șah;
Să înscrie elevii în concurs;
Să îndrume elevii în realizarea activității;
Să deruleze, la nivelul instituției, etapa preliminară de selecție a participanților pentru
etapa județeană, conform regulamentului de organizare;
Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile obţinute.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.
Art. 5. Grup ţintă: elevii claselor 0 – VI din școlile județului Iași.
Art. 6. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași

Director,
Prof. Virginia Arghiropol

Școala Gimnazială/Liceul…………………………

Director,
………………………………….

