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PROIECT EDUCAȚIONAL FESTIVALUL CONCURS „ INTERMEZZO PRIMĂVARA” 

Concurs național de creație artistică 

Ediția VII  
ACORD DE PARTENERIAT  

Încheiat între, COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU”, cu sediul în 
Bucureşti, strada Gheorghe Manu nr. 30, sector 1, tel. 021 3108871, e-mail: george.enescu.ro@gmail.com, 

reprezentat prin director prof. Cristina Ana-Maria SEBASTIAN și coordonator proiect prof. Anca PETRE, si 
echipa de proiect prof. Ana Maria BARBU, prof. Magdalena MARA, prof. Anca Elena CRISTEA, prof. 

Georgiana Florența ONIȘORU, prof. Ioana FILIP, prof. Felicia ENACHE, prof. Mirela VLAD, 

și......................................................................................................................................................., cu sediul în 
..................................................................................................................................................., reprezentat prin 

..............................................................................................................................................................................  
în vederea realizării Proiectului Educațional Festivalului Concurs „Intermezzo Primăvara”, aprobat de 

M.E.N. în Calendarul Activităților Educative Naționale – 2019, poziția 79. 

Art. 1 Obiectivele parteneriatului sunt: 

Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului activităţii; 

Situarea elevului în centrul organizării procesului instructiv-educativ; 

Promovarea imaginii celor două instituţii; 

Încurajarea elevilor să participe la activităţile extraşcolare.  
Art. 2 Rolul părţilor 

A. Rolul instituţiei iniţiatoare: 
Mediatizarea regulamentului de organizare a concursului.  
Preluarea și selectarea lucrărilor. 

Publicarea creațiilor literare și a materialelor simpozionului. 

Expunerea lucrărilor plastice. 

Jurizarea lucrărilor literare și plastice de către cadre didactice de specialitate.  
Expedierea diplomelor și a auxiliarului.  

B. Rolul instituţiei partenere: 
Înscrierea la proiect în timp util.  
Întocmirea lucrărilor conform regulamentului de participare. 

Expedierea materialelor pentru concurs, respectând termenul stabilit și regulamentul de participare. 

Exprimarea opțiunii pentru achiziționarea auxiliarului.  
Art. 3 Dispoziții finale: 

Prezentul acord de parteneriat se încheie pe durata anului şcolar 2018-2019.  
Prezentul acord se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener și are caracterul 

unui document cadru acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.  
Partea care are iniţiativa amendării prezentului acord va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în 

scris, propunerile respective.  
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