
 

 

Unitatea propunătoare:                    Unitatea parteneră: 

Casa Corpului Didactic Dâmbovița                                           .....................................................  

Strada Calea Domnească nr. 127                                               Strada                 Nr.  

Cod  130167                                                                               Cod                      

Nr….... /……………..........                                                       Nr…….... /……….....…….......... 

  

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art.1  Părţile contractante   

A. Casa Corpului Didactic Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, strada Calea Domnească nr. 127, 

reprezentată de director, prof. DIACONU Diana Elena, persoană de contact VÎRTOPEANU 

Victoria în calitate de organizator, 

 

B. Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”, cu sediul în strada Calea Domnească nr. 235, reprezentată 

de director, prof. Pîrvulescu Dana Codruța în calitate de organizator.  

și 

C. ________________________________________, cu sediul în _______________________, 

reprezentată de director, prof. ________________________ în calitate de partner.  

 

Art. 2  Obiectul acordului  

Prezentul acord de parteneriat are drept obiect crearea de materiale didactice interactive ce 

contribuie la dezvoltarea unor resurse digitale pentru limba și literatura română, în vederea 

eficientizării și modernizării procesului de predare-învățare-evaluare, organizat în perioada: 

octombrie 2020- februarie 2021. 

Art. 3 Obligaţiile părţilor: 

A. Organizatorii se obligă:  

 Să informeze participanţii despre organizarea concursului;  

 Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;  

 Să primească produsele finale ale cadrelor didactice și documentele participanților, corespunzător 

desfăşurării concursului;  

 Să corespondeze electronic cu participanţii în vederea derulării activităților concursului;  

 Să emită şi să distribuie diplome de participare cadrelor didactice prezente la concursului  

 

 



 

 

B. Partenerul, ............................................... se obligă:  

 Să popularizeze concursului în rândul cadrelor didactice din judeţ;  

 Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;  

 Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat organizatorului. 

 

 

Art. 4 Durata acordului  

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada pregătirii și derulării 

concursului.  

 

Art.5 Clauze finale ale acordului  

A. Scopul concursului ”INFOLITERATURA” este crearea de materiale didactice interactive ce 

contribuie la dezvoltarea unor resurse digitale pentru limba și literatura română, în vederea 

eficientizării și modernizării procesului de predare-învățare-evaluare. 

  

B. Prezentul acord este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

    Director                                                                     Director,  

CCD Dâmbovița,                                                           ……………………………… 

Prof. DIACONU Diana-Elena                 Prof. …………………………            


