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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA 

CONCURS NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CIVICĂ „VALOAREA UMANĂ - ESENŢA 

VIEŢII”, Ediţia a V-a, 15 - 17 MAI 2015 

 

Unitatea de învăţământ_________________________________________________ 

       

Adresa_______________________________________________________________________ 

Nume şi prenume cadru didactic îndrumător______________________________    

       

Clasa/cercul___________________________________________________________________       

Adresa de e- mail__________________________________Telefon____________________ 

Adresa pentru trimiterea diplomelor:          

______________________________________________________________________________ 

Tabel nominal cu elevii participanţi la CONCURSUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE  

CIVICĂ „VALOAREA UMANĂ - ESENŢA VIEŢII”, 15 - 17.05.2015, EDIŢIA A V-A 

Nr. 

crt. 

   Nume şi prenume elev              Titlul lucrării       Secţiunea Clasa/vârsta 

     

     

     

     

 

   PARTICIPARE DIRECTĂ/INDIRECTĂ. 

 

            Director,                                                                                    Profesor coordonator, 
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NR. ……………/…………...................        NR. ……………………../…………………………. 

      

 

                                                       ACORD  DE PARTENERIAT 

 

            Încheiat astăzi, .......................................... între: 

           I.  PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

     A. PALATUL COPIILOR RM. VÂLCEA, reprezentat de prof. FLAVIUS CATALIN 

SÎIULESCU, în calitate de director şi prof. TURBUREANU SILVIA, în calitate de manager de 

proiect al CONCURSULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CIVICĂ „VALOAREA UMANĂ – 

ESENŢA VIEŢII” , Ediţia a V-a, 15 - 17 MAI 2015, numit în continuare aplicant                  

            şi                                 

      B._________________________________________________________ , reprezentat(ă) de 

prof.__________________________________, în calitate de director şi înv./prof. 

_____________________________________, în calitate de profesor colaborator, numit/numită în 

continuare partener, 

în temeiul Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 , al Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Palatelor şi Cluburilor Copiilor din România, al Regulamentului de Ordine Interioară al unităţii sus 

menţionate, au convenit să încheie prezentul acord  de parteneriat în urmatoarele condiţii: 

           III.  OBIECTUL ACORDULUI: 

  Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării CONCURSULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CIVICĂ 

„VALOAREA UMANĂ – ESENŢA VIEŢII, Ediţia a V-a, 15 -17 MAI 2015. 

             IV.  GRUPUL ŢINTĂ:   

 elevii şi cadrele didactice din palate, cluburi ale copiilor, unităţi şcolare, 

ciclul: primar, gimnazial şi liceal; 

 părinţi, asistenţi maternali, tutori; 

 autorităţi publice locale, centrale; 

 agenţi economici; 

 ONG –uri, biblioteci 
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          IV.  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:       

APLICANTUL se obligă: 

 Să informeze unităţile de învăţământ şi instituţiile partenere cu privire la organizarea concursului 

naţional; 

 Să distribuie regulamentul concursului în timp util; 

 Să organizeze toate activităţile cuprinse în regulamentul concursului; 

 Să respecte perioada de desfăşurare a concursului naţional; 

 Să asigure spaţiul şi condiţiile optime necesare unei bune desfăşurări a concursului; 

 Să asigure un juriu de calitate, format din cadre didactice de specialitate;   

 Să ofere tuturor elevilor premiaţi diplome, iar celorlalţi elevi participanţi, diplome de participare;  

 Să ofere cadrelor didactice îndrumătoare pentru elevii premiaţi şi componenţilor juriului diplome de 

merit; 

 Să mediatizeze concursul şi rezultatele acestuia în mass-media prin comunicate de presă şi emisiuni 

televizate. 

 

 PARTENERUL se obligă: 

 Să mediatizeze concursul în palatele/ cluburile/ şcolile/ liceele/ din judeţul său; 

 Să selecţioneze din instituţiile de învăţământ ale judeţului respectiv elevii, tinerii care vor participa 

la concursul naţional în calitate de concurent şi invitat; 

 Să înscrie elevii selecţionaţi şi invitaţii, trimiţând documentaţia, respectând termenele; 

 Să respecte în totalitate regulamentul de desfăşurare al concursului; 

 Să respecte angajamentele  asumate prin prezentul acord; 

 Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului 

naţional şi a instituţiei aplicante; 

 Să – şi supravegheze copiii/elevii, invitaţi pe toată durata deplasării de la domiciliu la Palatul 

Copiilor Municipiul Râmnicu Vâlcea şi retur, precum şi pe perioada derulării concursului şi 

manifestărilor; 

 Să disemineze rezultatele proiectului în instituţia proprie, formulând totodată communicate de presă 

legate de impresiile formate cu privire la calitatea prestaţiilor aplicantului. 

 

           V.  DURATA ACORDULUI DE PARTENERIA 

           Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil 1 an şcolar (2013 - 

2014).         

     VI. NOTIFICARI 

          Părţile semnatare sunt de acord că reuşita acestei manifestări depinde de respectarea întocmai a 

prevederilor prezentului acord de parteneriat. 

          Principiile care stau la baza derulării CONCURSULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CIVICĂ 

„VALOAREA UMANĂ – ESENŢA VIEŢII, Ediţia a V-a, 15 -17 MAI 2015 sunt: 

 principiul egalităţii de şanse şi tratament; 

 principiul nediscriminării; 

 principiul respectului reciproc; 

 principiul legalităţii; 

 principiul participării democratice; 
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 principiul responsabilităţii. 

 

           VII. CLAUZE FINALE 

          Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare originale, câte un exemplar pentru 

fiecare parte semnatară. 

          Eventualele diferende apărute pe perioada derulării proiectului se soluţionează pe cale amiabilă 

la sediul instituţiei aplicante, având la bază o notificare prealabilă scrisă. 

  

PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL   

            RÂMNICU VÂLCEA                                              

                          

 

                       Director,                                                                        Director,                                                                                                                                                                                                                       

prof. FLAVIUS-CĂTĂLIN SÎIULESCU 

 

         Iniţiator - coordonator  proiect,                                               Înv./prof. partener,                                                                               

       prof. SILVIA TURBUREANU                         

 

                                                                                

 

 


