Anexa 2
Liceul Tehnologic „AUREL VLAICU”
Localitatea Galați, judeţul Galați
Str. 1Decembrie 1918 nr. 25
Tel. 0236 463 740 – fax: 0236 463 740

....................……………………………
Localitatea......................, jud. ……….……...….
Strada..................................., Nr., ………………
Tel........................... – fax: ................................

Nr. ............. din ....................

Nr. ………… din ...........................

PROTOCOL DE COLABORARE
Concurs regional
“INTERSECȚIA TEHNICII CU INFORMATICA”-I.T.I.
Ediţia II, 9 mai 2019
Art. 1. Încheiat astăzi, ………………., între:
1. Aplicant: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galaţi, str. 1Decembrie 1918, nr.25, judeţul
Galaţi, reprezentat prin director, prof. ing. Ciupercă Silviana și coordonator proiect
prof. ing. Lungu Viorica Steluța și membru organizator prof.............................................
şi
2. Colaborator: ..........................................................................., localitatea...........................,
strada ........................., nr. ……, jud....................., reprezentată prin director,
.............................. ......................................., și ......................................................................
Art. 2. Scop
-Prezentul protocol urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul
Concursului regional “INTERSECȚIA TEHNICII CU INFORMATICA-I.T.I.
- Colaborarea între unităţi, cu ocazia activităţilor extraşcolare, pentru formarea elevilor.
Art. 3. Durata acordului: an școlar 2018-2019 cu prelungire pe parcursul desfășurării proiectului.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
În acest sens, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi se obligă:
- să asigure materialele de natură informativă pentru o bună desfăşurare a activităţilor proiectului;
- să participe la activităţile proiectului corespunzator graficului stabilit, fie individual, fie împreună
cu şcolile implicate în proiect;
- să monitorizeze derularea în bune condiţii a activităţilor desfășurate de elevi;
- să asigure jurizarea tuturor secţiunilor concursului, prin intermediul unor specialişti în domeniul
tematicii concursului;
- să facă cunoscute rezultatele concursului.
Instituţia parteneră ………………………………………………………… se obligă:
- să desemneze o persoană ca și coordonator al activităților desfășurate în baza acestui protocol;
- să implice elevii la activităţile realizate în cadrul proiectului;
- să participe cu lucrări din domeniile la care se referă proiectul;
- să mediatize activităţile proiectului.
Art. 5. Perioada de valabilitate
Acordul de parteneriat se încheie în două exemplare, intră în vigoare la data semnării
acestuia şi este valabil pe perioada desfășurării proiectului.
APLICANT
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați
Director,
Prof.ing. Silviana Ciupercă

COLABORATOR,
........................................................
Director,
................................

