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PROIECT DE PARTENERIAT
Încheiat între:
1. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA, str. Amaradia, nr.59, loc. Craiova, jud. Dolj,
organizator al Simpozionului Interjudeţean „ŞTIINŢELE ŞI ABORDAREA LOR INTERDISCIPLINARĂ” –
reprezentat prin Director, Prof. BISTRICEANU IONUŢ, Director adjunct, Prof. ACHIM GABRIELA şi Prof.
CIOBANU MUGUREL-ALIN în calitate de coordonatori a proiectului şi
2. ..........................................................………………………………………………....................., din loc.
........................................................., str. ........………………………,nr. ...…., jud.....………..............,
reprezentat prin Director prof.………..........................................…………………….…………………….. şi prof.
……………………..................................................................................................................................................
în calitate de coordonator(i) a(i) activităţii din proiect.
3. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea Simpozionului Interjudeţean „ŞTIINŢELE ŞI
ABORDAREA LOR INTERDISCIPLINARĂ” din 25 ianuarie 2019, de către COLEGIUL TEHNIC
ENERGETIC CRAIOVA în calitate de organizator în parteneriat cu INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN DOLJ, CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ, FACULTATEA DE ŞTIINŢE de la UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA, în beneficiul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, elevilor şi altor categorii
profesionale. Se va promova inovaţia, cercetarea ştiinţifică, valorile culturale, noi tipuri de energie,
studiile în educaţie, alte noutăţi. Se va promova imaginea pozitivă şi serviciile educaţionale a tuturor
instituţiilor partenere.
4. OBIECTIVE:
1. Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la simpozion, sintetizarea şi promovarea celor mai
importante informaţii generate de lucrările prezentate.
2. Educarea studenţilor şi elevilor pentru înţelegerea, aprecierea şi promovarea informaţiilor
valoroase în orice domeniu, educarea în spiritul creativităţii, inovării şi performanţelor învăţării în
domeniile alese de participanţi.
3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi înţelegeriia importanţei informaţiei în
orice situaţie, expuneri de obiecte, machete, desene etc., realizarea şi prezentarea de diverse proiecte,
studii de cercetare etc.
5. GRUP ŢINTĂ: Cadrele didactice care activează în instituţii şcolare din România şi alte categorii
profesionale.
6. ACTIVITĂŢI: Prezentare de lucrări, expoziţie de obiecte realizate prin prelucrarea informaţiei.
7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
a. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA:
- va dispune organizarea simpozionului şi expoziţiei-concurs în locaţia stabilită în invitaţie şi va
avea în vedere respectarea programului anunţat, va crea condiţii tehnice de prezentare a lucrărilor în
calitate de organizator, pentru toate instituţiile partenere;
- va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale a instituţilor partenere;
- va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare;
- va returna parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate.
b.PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze simpozionul în grădiniţă / şcoală / palat / club, în măsura posibilităţilor.
- să respecte Regulamentul de desfăşurare al simpozionului.
Prezentul proiect cadru a fost încheiat astăzi _____________________________ în 3 exemplare cu
putere de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA
Director,
Prof. dr. BISTRICEANU IONUŢ

____________________________________________
Director,
____________________________________________

