
ANEXA 1

Acord de Parteneriat în cadrul

Proiectului  educațional ,,Orașul Verde al Viitorului ,,

                Încheiat azi……………..între:

I.PĂRȚI CONTRACTANTE

1. Liceul Tehnologic ,,Ion Vlasiu,, cu sediul în  Tg.Mureș, Jud.Mureș, Str.Gheorghe Marinescu nr.62,
reprezentant  de  profesor  Nistor  Simona,  în  calitate  de  director  și  coordonator  al  Proiectului  educațional
,,Orașul Verde al Viitorului ,,

2.Instituția  parteneră……… ………………………..cu sediul  în………………………..jud………reprezentată
prin……………………………………………………………………………..

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
      Prezentul acord are ca obiect crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului, paneneriat care să 
conducă la realizarea obiectivelor propuse.

III.GRUPUL ȚINTĂ
  Beneficiari direcți ai proiectului sunt : elevi din ciclu gimnazial (clasele a VII-VIII-a cu vârsta între 13-15
ani) atât din mediul urban, cât și rural al județului Mureș,  elevi din ciclul liceal (clasele X-XII-a, cu vârsta între
15-19 ani),  profesori coordonatori proiecte ciclu gimnazial.
    Beneficiarii  indirecți: elevii școlilor participante la concurs, cadre didactice, părinți, membrii comunității
locale,  S.C. Azomureș S.A.

IV.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”, Tg.-Mureș, se obligă:
-Să popularizeze concursul din cadrul Proiectului , să distribuie regulamentul concursului instituţiilor 
participante;
-Să asigure desfășurarea în bune condiții a concursului;
-Să asigure jurizarea probelor concursului;
-Să ofere tuturor participanţilor diplomele obţinute;
-Să mediatizeze rezultatele concursului.

Liceul Tehnologic ,,Ion Vlasiu,, 
Tg.Mureș, Jud.Mureș
Str.Gheorghe Marinescu nr.62
Tel.0365/5730990
E-mail lic_ion_vlasiu@yahoo.com
Nr………../……….

Institția parteneră…………………………..
Loc………………..jud……………………..
Str……………………………………………
Tel……………………………………………
Email…………………………………………
Nr……………/…………….

mailto:lic_ion_vlasiu@yahoo.com


-Să supravegheze buna desfășurare a activităților pe toată perioada de derulare a activităților din cadrul 
proiectului  ,,Orașul Verde al Viitorului ,,.

Instituția partenără 
 -Să mediatizeze proiectul  ,,Orașul Verde al Viitorului ,, în cadrul școlii și în comunitate;
-Să încurajeze elevii și cadrele didactice să participe la acest proiect;
-Să înscrie elevii în proiect;
-Să susțină elevii pentru a putea să realizeze Proiectele propuse;
-Să distribuie profesorilor și elevilor diplomele trimise de către unitatea organizatoare;
-Să evite denigrarea imaginii proiectului și a unității organizatoare;
-Să desemineze rezultatele obținute în cadrul școlii.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului .

V.DURATA ACORDULUI

   Acordul de parteneriat intră în vigoare în data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului școlar

 2021-2022.

VI.ÎNCETAREA ACORDULUI

Acordul de parteneriat încetează în următoarele cazuri:

         -cu acordul părților;

        -la nerespectarea obligațiilor menționate mai sus.

VII.DISPOZIȚII FINALE

     Orice neînțelegere privind executarea clauzelor Acordului de parteneriat se rezolvă pe cale amiabilă.

     Modificarea prezentului acord se face prin înțelegerea părților.

     Prezentul act se încheie in 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

               
Liceul Tehnologic ,,Ion Vlasiu,,                                                Instituția parteneră……………………………...

Director ,                                                                                    Director ,

Simona  NISTOR


