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Acord de parteneriat 
Încheiat între:  
1. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă «Paul Popescu Neveanu» din Timişoara (instituţie 
organizator), reprezentat prin prof. Mioara Novac, în calitate de director/ reprezentant  legal şi  
2. ______________________________________________________________reprezentat(ă) prin 
_______________________________________________  
Art. 1: Prevederile prezentului acord reglementează relaţiile de colaborare între instituţia organizator a 
Concursului regional „Împreună luptăm împotriva discriminării”, instituţiile partenere şi instituţia 
participantă.  
Art. 2: Obligaţii şi drepturi ale organizatorului:  
(Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă «Paul Popescu Neveanu», mun. Timişoara)  
1. proiectează, implementează şi evaluează activităţile proiectului;  
2. reglementează şi informează public cadrul legal de organizare şi participare la manifestarea 
precizată la art. 1  
3. organizează concursul precizat la art. 1 conform Regulamentului specific privind organizarea şi 
desfăşurarea Concursului regional „Împreună luptăm împotriva discriminării” pentru elevii din 
învăţământul special, special integrat şi învăţământ de masă;  
4. recepţionează, selectează şi evaluează lucrările expediate de participant;  
5. recompensează cu diplome elevii ale căror lucrări au fost desemnate câştigătoare în cadrul 
secţiunilor concursului.  
6. pune la dispoziţia partenerilor materiale promoţionale 
Art. 3: Obligaţii şi drepturi ale partenerului  
1. Listează, completează şi avizează prezentul Acord de parteneriat (în 3 exemplare)  
2. respectă în totalitate Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea etapei 
intermediare a Concursului regional „Împreună luptăm împotriva discriminării”, pentru elevii din 
învăţământul special, special integrat şi învăţământ de masă; 
3. expediază lucrările selectate şi participante conform Regulamentului specific privind organizarea şi 
desfăşurarea Concursului regional „Împreună luptăm împotriva discriminării” pentru elevii din 
învăţământul special, special integrat şi învăţământ de masă; 
4. promovează în comunitatea şcolară şi comunitatea locală instituţia organizatoare, proiectul şi 
rezultatele proiectului prin reviste şcolare ale partenerului şi pagini web oficiale ale instituţiei şcolare 
5. recepţionează şi distribuie elevilor câştigători diplomele acordate de organizator;  
6. afişează la avizierul oficial al instituţie partenere materialele promiţionale expediate. 
Art. 4: Acest acord a fost întocmit şi redactat de prof. Dragomir Corneliu, în calitate de coordonator 
proiect, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie parteneră şi coordonatorul proiectului, în 
data de _______________________________  
 
Avizat,       Avizat,  
Director, prof.psih. MIOARA NOVAC   Director, prof. __________________________  
C.Ș.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timișoara  ____________________________________  
      _______________________________________  
 
 
Coordonator proiect,    Responsabil activitate  
prof. psih. CORNELIU DRAGOMIR  ___________________________ 
C.Ș.E.I. «Paul Popescu Neveanu», Timișoara instituţie şcolară parteneră    
   
 
 
Acord nr. _____________________   Acord nr. _____________________  
din __________________________   din __________________________  
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