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ACORD DE PARTENERIAT
Pentru organizarea competiţiei Naţionale:

„TINERI DE AZI ANTREPRENORII DE MÂINE”

înscris în Calendarul Activităţilor Naţionale Extraşcolare 2015,
la Ministerul Educaţiei Naţionale,

I. PÃRŢI CONTRACTANTE:

1. Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ, reprezentat prin:
prof. dr. Daniela Neamţu - director, tel 0233 227510, e-mail: cni_pn@yahoo.com şi
prof.coordonator Dorina Mormocea e-mail:dorinamormocea@yahoo.com, în calitate de
promotor

şi
2. Unitatea de învãţãmânt .................................................................................................

strada............................................................., localitatea.....................................................

judeţul....................................................... reprezentatã prin ...............................................

..................................................în calitate de director şi prof...............................................

.......................................................................................................în calitate de partener.

II. OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintã colaborarea dintre promotor şi
partener în vederea organizãrii şi desfãşurãrii competiţiei regionale „TINERI DE AZI
ANTREPRENORII DE MÂINE”, ediţia a IV-a.

III. GRUP ŢINTĂ
Competiţia se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul gimnazial şi liceal.

IV. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR

Promotorul se obligã:
- sã informeze unitãţile şcolare partenere despre organizarea concursului prin

publicarea  pe site-ul http://cni.nt.edu.ro a regulamentului şi a fişei de înscriere;
- organizarea Târgului tinerilor întreprinzãtori cu prezentarea produselor la stand în

cadrul Colegiului  Naţional de Informaticã.
- asigurarea procesului de jurizare;
- afişarea rezultatelor pe site-ul şcolii http://cni.nt.edu.ro în aceiaşi zi şi premierea

echipelor de gimnaziu;
- organizarea prezentãrii planurilor de afaceri în sala de conferinţe a Camerei de
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Comerţ şi premierea lucrãrilor elevilor de liceu;
- publicarea rezultatelor şi diseminarea competiţiei;
- sã emitã diplomele de participare pentru elevi şi profesori.

Partenerul se obligã sã respecte urmãtoarele condiţii:
- sã mediatizeze concursul în unitatea şcolarã;
- sã organizeze faza pe şcoalã de selecţie a echipei participante la competiţie;
- sã respecte regulamentul de desfãşurarea a concursului;
- sã evite orice situaţie generatoare de risc care ar putea afecta în mod negativ imaginea

competiţiei;
- sã returneze prin e-mail semnat şi ştampilat un acord de parteneriat.

V. DURATA ACORDULUI
Durata acordului intrã în vigoare la data semnãrii acestuia şi este valabil pe perioada de
desfãşurarea a competiţiei.

VI. CLAUZELE FINALE ALE ACORDULUI
Competiţia Naţionale „TINERI DE AZI ANTREPRENORII DE MÂINE”, ediţia a IV-a, face
parte din categoria activitãţilor extraşcolare ce stabileşte relaţii de colaborare între comunitate
şi instituţiile de învãţãmânt , oferind posibilitatea activării şi potenţării valenţelor
antreprenoriale ale elevilor  din învăţământul românesc, acordând şansa de a valorifica
exemplele de bună practică în vederea racordării demersului didactic la coordonatele
economice naţionale şi europene.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat  astãzi,____________________ în douã

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Colegiul Naţional de Informatică , Piatra Neamţ, Unitatea şcolarã partenerã

Director, prof.dr. Daniela Neamţu Director,


