
 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT  

ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL  

“DIN ŞCOALĂ ÎN VIAŢĂ PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU” 

 
 I. Părţile semnatare 

1. Colegiul Economic „Hermes”, în calitate de coordonator, cu sediul în Petroşani, str. 

Independenţei nr. 1A, reprezentat prin directorii: Ința Ramona Estera şi Ionițoaei Mihaela Viorica şi 

profesor: Huszar Otilia. 

2……………………………………………….., în calitate de partener, reprezentat prin director 

........................................... și profesorii........................................................................................ 

  

 II. Scopul acordului 

  Asigurarea condiţiilor optime de derulare a activităţilor proiectului “Din şcoală în viaţă prin 

firma de exerciţiu” prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor. 

 III. Obligaţiile părţilor 

  Pentru desfăşurarea la standarde de calitate a procesului instructiv – educativ, părţile se 

angajează, prin voinţă proprie, după cum urmează: 

1. Şcoala coordonatoare se angajează: 

a) să întocmească şi să depună proiectul în vederea înscrierii în calendarul activităţilor educative 

b) să informeze participanţii cu privire la activităţile proiectului; 

c) şă colecteze lucrările realizate de către parteneri, să asigure jurizarea lucrărilor şi să mediatizeze 

rezultatele concursului; 

d) să emită şi să distribuie diplome  profesorilor şi elevilor premiaţi; 

e) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea activităţilor educative în 

condiţii optime; 

2. Şcoala parteneră: 

a) să desemneze un profesor coordonator care să se ocupe cu implementarea proiectului la nivelul 

şcolii; 

b) să implice elevii la realizarea activităţilor din proiect;  

c) să  participe la activităţile proiectului corespunzător graficului stabilit; 

d) să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite; 

e)  să mediatizeze activităţile proiectului şi rezultatele obţinute 

  IV. Durata acordului 

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. şi este valabil pe durata desfăşurării proiectului.  

V. Clauze finale ale acordului 

Proiectul educaţional face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de 

relaţii de colaborare între instituţii de învăţământ din ţară. 

 

 

 Colegiul Economic „Hermes” Petroşani                              Școala parteneră 

          Director: prof. INȚA RAMONA ESTERA                                Director:  

                                                                                                       

Ministerul Educaţiei Naționale 

COLEGIUL ECONOMIC„HERMES” PETROŞANI               

Str. Independenţei 1A, Cod 332056, Jud. Hunedoara 

Tel/fax 0254/542252;  

e-mail: lecohermespet@yahoo.com    

 

Nr.          / 

Ministerul Educaţiei Naționale 

Școala parteneră ……………………………………. 

Adresa………………………………………………… 

Tel./fax:  

e-mail: 

 
Nr ……………………….. 
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