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   Liceul Teoretic “Ioan Slavici”                                                                                           

   Panciu, jud. Vrancea, cod poștal 625400 

   Bulevardul Independenței, nr.2 

   Tel: 0237 275 373 Fax: 0237 277 327                                                   

   E-mail:secretariat@lispanciu.ro 

   Nr______din____________________                                                     
                                                             

Școala/Liceul……………………………………. 

Adresa: …………………………………………. 

………………………………………………….. 

Tel:........................................................................ 

E-mail:………………………………………….. 

Nr.________din__________________ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Încheiat între:  

 

1.Liceul Teoretic ”Ioan Slavici”, Bulevardul Independenței, Nr.2, oraş Panciu, jud. Vrancea, 

reprezentat prin Director prof. Andrei-Igor MANOVICI în calitate de Organizator. 

și 

2. Școala/Liceul………………………………………………………………………………………… 

str….............................................................................................nr………localitatea…………………,  

jud………………………………….reprezentat prin Director, ……………………………………… 

…………………………………………..în calitate de Participant. 

 

Art 1. Obiectul acordului 

 

     Colaborarea în vederea desfăşurării Concursului Naţional de Artă Creștină "Sfântul Ierarh 

Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi" ediţia a XI-a, înscris în Calendarul Activităților 

Educative Naționale 2018, nr. 3016 din 9.01.2019, Domeniul Cultural Artistic - Arte Vizuale, poziția 

22, aprobat de Ministerul Educației Naționale, care se va desfășura în perioada 26-28 septembrie 

2019. 

 

Art 2. Obligaţiile părţilor 

 

      Liceul Teoretic ”Ioan Slavici”în calitate de Organizator se obligă:  

 

 să informeze participanţii despre organizarea concursului și să pună la dispoziția acestora 

regulamentului; 

 să promoveze concursul în mass-media; 

 să asigure suportul logistic necesar desfășurării concursului;  

 să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 

 să respecte termenele și condițiile prevăzute în regulament; 

 să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării concursului; 

 să asigure jurizarea lucrărilor pentru fiecare secţiune  concursului; 
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 să emită şi să distribuie/expedieze adeverințe/diplome de participare elevilor și cadrelor 

didactice coordonatoare; 

 să publice rezultatele pe site-ul concursului (http://concursulsfteodosie.lispanciu.ro/ ) 

 

      Școala/Liceul …………………………………………………… în calitate de Partener se obligă: 

  

 să promoveze concursul în rândul elevilor;  

 să pregătească elevii pentru concurs; 

 să înscrie elevii în perioada stabilită, completând formularul aflat pe site-ul concursului 

(http://concursulsfteodosie.lispanciu.ro/ ); 

 să trimită lucrările în condițiile stabilite prin regulamentului; 

 să expedieze un plic autoadresat (timbrat în valoare de 5 lei) pentru a primi diplomele 

obținute în cadrul concursului la secțiunile Creație digitală și Artă creștină; 

 să asigure participarea elevilor la concurs în ziua stabilită și să îi supravegheze pe toată durata 

desfășurării activităților; 
 să disemineze rezultatele proiectului în unitatea şcolară unde îşi desfăşoară activitatea; 

 

Art.3. Dispoziții finale 

 

 (1) Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor demersurilor lor pentru realizarea scopului 

prezentului acord. 

(2) Acordul de parteneriat poate fi modificat sau completat numai 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 din părți comunică, în scris, 

celorlalte/celeilalte părți intenția de a renunța la această colaborare. 

(4) Acordul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil pe durata 

desfășurării concursului . 

(5) Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi ______________, în 2 exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

           Organizator,                                                                       Partener, 

 

  Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu                               Școala……………………………… 

                                                                                       

                       Director                                                                             Director 

     Prof. Andrei-Igor MANOVICI                                   Prof. ……………………………….            

 

                                                                                 

                                                                                    Prof. coordonator 
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