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Liceul Teoretic “Marin Preda” Bucuresti   _______ ________________________________ 

Strada Ruşeţu nr. 17, sector 6     Adresa _________________________________ 

Tel/fax : 0212202344      Tel/fax _________________________________ 

E-mail :secretariat@ marinpreda.ro    E-mail _________________________________ 

Nr______/______________________   Nr______/______________________ 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Încheiat între: 

1. LICEUL TEORETIC “MARIN PREDA” BUCUREŞTI, STRADA RUŞETU NR.17, SECTOR 6, 

organizator al CONCURSULUI NAŢIONAL “SCIENCE 4 YOU” reprezentat prin dl. PAVEL LIVIU 

PAUL, în calitate de Director şi prof. TURCU SIMONA DANA, în calitate de coordonator proiect 

şi 

2. ___________________________________________________________________________, din 

_____________________, reprezentată prin _____________________________  în calitate de 

_________________________________ 

 

3. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea Concursului  National “Science4You”, ediţia a V-a care 

se va desfăşura în luna aprilie 2018, de către Liceul Teoretic “Marin Preda” Bucureşti în beneficiul elevilor şi 

al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

Se va promova imaginea pozitivă şi serviciile educaţionale a tuturor instituţiilor partenere.  

 

4. OBIECTIVE: 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru bunul mers al unei investigaţii ştiinţifice; 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare prelucrării şi prezentării rezultatelor obţinute şi pentru   

formularea unor concluzii în conformitate cu acestea; 

 Formarea abilităţilor de lucru în echipă şi de colaborare; 

 Dezvoltarea abilităţilor de gândire critică şi independentă a elevilor; 

  Identificarea unor abordări inovatoare în educaţie bazate pe cercetarea ştiinţifică în şcoli; 
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 Încurajarea schimbului de idei între participanţi. 

 

5. GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar . 

6. ACTIVITĂŢI: Prezentare de lucrări realizate prin elaborarea sau prelucrarea informaţiei. 

7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

a. Liceul Teoretic “Marin Preda” Bucuresti: 

- va dispune organizarea concursului în locaţia stabilită în invitaţie şi va avea în vedere respectarea datelor 

precizate şi a regulamentului concursului; 

- va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale ale instituţilor partenere;  

-va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare sau participante 

şi va face publice rezultatele concursului.  

b. PARTENERUL - se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să însoțească și să supravegheze elevii paricipanți 

- să mediatizeze proiectul în măsura posibilităţilor. 

- să participe la concurs prin intermediul persoanelor desemnate în calitate de reprezentanţi ai instituţiei; 

- sa respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului sau a 

instituţiilor implicate în proiect. 

 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi _____________________________ în 2 exemplare cu putere de 

original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.  

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” Bucuresti    Institutia parteneră 

____________________________ 

                       Director,                Director,  

Prof. Pavel Liviu Paul     _____________________________ 

 

 

       Coordonator proiect,      

        Prof. Simona Turcu 


