CONTRACT DE PARTENERIAT

(C1)

I. PARTENERI:
1. ASOCIAŢIA OLIMPICII CUNOAŞTERII, înregistrată cu nr. 45/09.09.2005 în
Reg.Special al Judecătoriei Craiova, CIF: RO 18164936, operator de date personale înregistrat
la ANSPDCP cu numărul 4947, adresă de corespondenţă : O.P. 68, C.P. 47, SECTOR 1,
Bucuresti, tel./ fax: 021.668.28.20, email: olimpiciicunoasterii@yahoo.com, denumită în
continuare „asociaţie”, în calitate de Organizator Naţional, prin reprezentant, Preşedinte,
NUICĂ RĂDUCU CEZAR şi

- să expedieze Coordonatorului Principal pe adresa unităţii de învăţământ materialele
proiectului (setul de teste pentru fiecare disciplină, fişele de concurs, diplomele şi adeverinţele
menţionate în regulament);
- să realizeze subiectele de concurs, să corecteze lucrările elevilor şi să comunice punctajele
obţinute;
- să recunoască activitatea şi rezultatele obţinute de participanţii la proiect.
2. Unitatea de învăţământ se obligă:

INSTITUŢIA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT................................................................................................................,
din localitatea........................................................….,str..............................................................,

- să respecte întocmai regulamentul proiectului;
- să asigure spaţiul şi cadrul organizatoric pentru desfăşurarea proiectului, corectitudinea
desfăşurării proiectului, inclusiv supravegherea strictă în timpul susţinerii probelor de concurs;
- să nu aducă atingere imaginii şi prestigiului asociaţiei.

nr....................,jud./sect….................................................................., tel/fax...............................,

- să desemneze un Coordonator Principal care să asigure organizarea şi derularea proiectului
în şcoală, să prezinte proiectul în rândul elevilor şi al cadrelor didactice, să respecte
regulamentul proiectului şi să-l aducă la cunoştinţa participanţilor, să expedieze asociaţiei în
termenele prevăzute, pe adresa de corespondenţă, toate materialele solicitate prin regulament,
note sau adrese (formularele de participare, fişele de concurs, procese verbale etc.), să achite
asociaţiei, în termenele şi în conturile menţionate, contravaloarea seturilor de teste comandate,
să desemneze şi să înmâneze câştigătorilor premiile, diplomele, adeverinţele sau alte materiale
primite în cadrul proiectului, să menţină permanent legătura cu asociaţia şi să solicite informaţii.

2.

reprezentată de d-na/dl Director, ........................................................................................ ........,
3. şi de d-na/dl CoordonatorPrincipal..............................................................................,
CNP: ................................................................, adresa:………………………..………...….........,
......................................................................................................................................................,
e-mail: ........................................................................., tel: ........................................................,
în calitate de Coordonator Principal al proiectului la nivelul instituţiei de învăţământ.
II. OBIECTUL PARTENERIATULUI:
Obiectul parteneriatului constă în colaborarea părţilor pentru derularea activităţilor extraşcolare
naţionale din cadrul proiectului naţional „Olimpiadele Cunoaşterii”, ediţia a VIII-a, etapa I (an
şcolar 2012-2013).

III. SCOPUL PARTENERIATULUI:
- stabilirea de noi relaţii de colaborare între instituţii;
- realizarea obiectivelor propuse în proiect: verificarea cunoştinţelor dobândite în procesul
educaţional, dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi de competiţie, a spiritului umanitar,
valorificarea potenţialului creativ, recunoaşterea activităţilor desfăşurate în sectorul extraşcolar;
- asigurarea calităţii procesului de învăţământ.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
Partenerii se obligă să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului „Olimpiadele Cunoaşterii”.
1. Asociaţia se obligă:
- să desfăşoare proiectul conform termenilor regulamentului;
- să furnizeze toate informaţiile şi materialele necesare bunei desfăşurări a proiectului în
unitatea participantă (regulament, note, adrese, formulare, informaţii pe site);

3. Coordonatorul Principal se obligă:
- să asigure organizarea şi derularea proiectului în şcoală;
- să prezinte proiectul în rândul elevilor şi al cadrelor didactice;
- să respecte regulamentul proiectului şi să-l aducă la cunoştinţa participanţilor;
- să expedieze asociaţiei în termenele prevăzute, pe adresa de corespondenţă, toate
materialele solicitate prin regulament, note sau adrese (formularele de participare, fişele de
concurs, procese verbale etc.);
- să achite asociaţiei, în termenele şi în conturile menţionate, contravaloarea seturilor de teste
comandate;
- să desemneze şi să înmâneze câştigătorilor premiile, diplomele, adeverinţele sau alte
materiale primite în cadrul proiectului;
- să menţină permanent legătura cu asociaţia şi să solicite informaţii.
V. DISPOZIŢII FINALE. DURATA ŞI ÎNCETAREA PARTENERIATULUI:
Parteneriatul este valabil pe perioada desfăşurării ediţiei în curs a proiectului.
Prezentul parteneriat încetează prin acordul părţilor sau în cazul nerespectării obligaţiilor uneia
dintre părţi, cu condiţia înştiinţării în scris a partenerului asupra deciziei şi a motivelor acesteia.
Organizator Naţional
Preşedinte A.O.C.,

Instituţia de învăţământ
Director,
L.S.

Coordonator Principal

