
 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA           Anexa la HCL nr. 325 din 28 noiembrie 2018 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr ___________   din ___________2018 

 

GRADINITA CU P.P. NR.6 ALEXANDRIA 

Nr ___________   din ___________2018 

 

 

ACORD  DE PARTENERIAT 

 

Părţile acordului: 

InstitutiaGradinita cu P.P. nr. 6 Alexandria,cu sediul in str. 1907, nr. 45,  Alexandria, jud. 

Teleorman, tel. 0247312924, fax. 0247312924, în calitate de APLICANTreprezentată de doamna 

director  prof. Ene Ionela Cornelia  si echipa de coordonatori  se angajeaza in parteneriat cu 

institutia 

 

Primaria Municipiului Alexandria, avand sediulin str.Dunarii, nr.139, Alexandria, jud.Teleorman, 

tel.0247317732,fax.0247317728, reprezentată de domnul primar ing. Dragusin Victor , în calitate de 

PARTENER, care au convenit următoarele: 

 

I. Scopul parteneriatului: 
        Realizarea obiectivelor concursurilor scolare organizate de catreGradinita cu P.P. nr.6 Alexandria  . 

II. Obiectul acordului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantprin concursurile 

aprobate de ISJ Teleorman si MEN: 

- “ Martie,martie,martisor!” 

- “ Te iubim , copilarie!” 



- “ Proiect international: Traditiiromanesti si bulgare de o parte si de alta a Dunarii” 

 

III. Obligaţiile părţilor: 

 

 A) Aplicantul se obligă să presteze următoarele servicii: 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursurilor; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursurilor; 

- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 

- să mediatizeze rezultatele concursurilor. 

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursurile în comunitatea locala; 

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursurilor; 

- sa participe la jurizarea lucrarilor inscrise in concurs; 

          - sa furnizeze aplicantului diplomele necesare, în proporţie de 25% din numărul total al participanţilor, 

conform Regulamentului General de Organizare a Concursurilor Şcolare (Ordin nr. 3035/10.01. 2012) 

 

 

   IV. Durata acordului: 

 Acordul încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către părți 

și este valabil pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar 2018– 2019. 

Concursurile scolare organizate fac parte din categoria activităţilor extrașcolare și urmăreşte 

stabilirea de relaţii, de colaborare între instituţiile de învățământ din țara, precum și implicarea 

comunităţii locale în procesul de învățământ. 



 

 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                          GRADINITA CU P.P. NR.6 ALEXANDRIA, 

                 PRIMAR,                                                           Director,          

Victor  DRĂGUŞIN        Ionela Cornelia ENE     

        

 

     

         DIRECŢIA  ECONOMICA 

Haritina GAFENCU 

 

 

    SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL 

Postumia CHESNOIU                  

 

 

Compartimentul Cultură Sport Tineret 

        Cristian FALUVEGI 

 

 

 

Presedinte de sedinta 

Consilier, 

                           Petcu Marian Dragos 

 


