
 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

1. Părţile contractante:  

 Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, reprezentat de pr. prof. Radu Rus, în calitate de director 
şi pr. prof. Dorel Leucea în calitate de coordonator al proiectului educativ „Domn, Domn să-nălţăm!”, în calitate 

de Aplicant 

şi 
 Şcoala............................................................................................................................................................................., 

reprezentată de director..................................................şi .............................................................................................,  

 în calitate de partener. 

 

2. Scopul  parteneriatului: 

Colaborarea dintre părţi în vederea dezvoltării şi creşterii nivelului profesional al resurselor umane prin implicarea 

în activităţi extraşcolare care să conducă elevii spre cunoaşterea, protejarea valorilor culturale şi literare proprii, 
descoperirea unor noi talente şi stimularea curiozităţii intelectuale. 

 

3. Grup ţintă: Elevii  claselor gimnaziale şi liceale, indiferent de confesiune 

 

4. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2013-

2014. Durata acestuia se poate prelungi prin acordul scris al părţilor. 

 

5. Obligaţiile părţilor 

Aplicantul  se obligă : 

 Să iniţieze şi să organizeze activităţi educative şi culturale (concursuri, expoziţii cu lucrările elevilor, portofolii) 

 Să informeze şcoala parteneră conform regulamentului de organizare a acestor activităţi; 

 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 

 Să asigure jurizarea lucrărilor de către profesori de specialitate; 

 Să expedieze diplome tuturor participanţilor;  

 Să prezinte, la nivel local, regional şi naţional, informări asupra activităţilor desfăşurate, prin publicare de articole 

în presă; 

Partenerul  se obligă să respecte următoarele condiţii: 

 Să promoveze la nivel local activităţile propuse de şcoala parteneră; 

 Să respecte regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor derulate; 

 Să coordoneze activitatea elevilor participanţi; 

 Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite; 

 Să informeze instituţia parteneră asupra activităţilor organizate în şcoala pe care o reprezintă; 

 

6. Clauze finale ale acordului 
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

Nr.........................../................................................ 

 

LICEUL ORTODOX   

,,EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 
str.  Aluminei, nr. 88, loc. Oradea, jud. Bihor, 410303 

Tel/ fax: 0359/410595, E-mail: licortoradea@yahoo.com 

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

.................................................................................................. 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

LICEUL ORTODOX  

 ,,EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 
 

Director, 

Pr. prof. Radu Rus 

 
……………………..................................................................

.............................................................................................. 

 

Director, 

................................................................... 

mailto:licortoradea@yahoo.com

