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ACORD DE PARTENERIAT 

 
 
 

ASOCIAŢIA ACTIVITĂŢI CREATIVE Iaşi, reprezentată de prof. Mihaela Albianu în calitate de Preşedinte și 

ORGANIZATOR al Concursului național de artă plastică FELICITĂRI PENTRU MAMA 
şi  

........................................................... din loc. .............................., str. ........………………………, nr. ...…., 
jud.....……….............., reprezentat prin prof. .................................................în calitate de Director şi  

prof. ......................................................................... în calitate de coordonator(i) activităţi din proiect, 
PARTICIPANT la Concursului național de artă plastică FELICITĂRI PENTRU MAMA. 
   

Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre ORGANIZATOR şi PARTICIPANT în vederea 

organizării şi desfăşurării celei de-a IX-a ediţii a Concursului Naţional de Artă Plastică Activităţi Creative cu 
tema: FELICITĂRI PENTRU MAMA, desfăşurat în perioada 16 FEBRUARIE – 7 MARTIE 2015. Concursul se 
va finaliza cu organizarea expoziţiei FELICITARI PENTRU MAMA, la Universitatea de Arte ”G. Enescu” Iași, 
str. Costache Negruzzi nr. 7-9,  foaier sala Studio, în perioada 15-30 MARTIE 2015 şi cu tipărirea cărţii Felicitări 
pentru mama (cu descriere CIP şi  ISBN) cu toate lucrările participante la concurs.  
 

Grup ţintă: preşcolarii, şcolari clasa pregătitoare – a IV-a, şcolari clasa a V-a – a VIII-a, cadre didactice. 
 

ORGANIZATORUL se obligă: 
- să distribuie regulamentul concursului școlilor și grădinițelor partenere; 

- să colecteze lucrările realizate de către participanți și să realizeze expoziţia; 
- să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare; 

- să atragă sponsorizări pentru premierea copiilor câştigători; 
- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului; 
- să  emită şi să trimită tuturor participanților diplomele obținute; 

- să distribuie premiile în cărţi şi materiale pentru activităţi creative; 
- să mediatizeze rezultatele concursului. 

PARTENERUL se obligă: 
- să mediatizeze concursul în unitate; 
- să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs și să le expedieze pe adresa Organizatorului; 
- să distribuie elevilor participanți diplomele/ premiile cuvenite și să transmită Organizatorului pe emailul: 

contact@activitaticreative.ro fotografii ilustrative de la acest eveniment. 
 

Durata acordului: 
 Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pentru 

perioada 16 februarie – 30 martie 2015. 
 

Clauze finale ale acordului: 
 Concursului Naţional de Artă Plastică Activităţi Creative cu tema: „FELICITĂRI PENTRU MAMA” 
face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de 
învăţământ din ţară, organizatorii şi sponsorii concursului. 

  
 
ORGANIZATOR,                PARTICIPANT, 
Asociaţia Activităţi Creative                                                     Școala/ Grădinița....................................... 
Preşedinte,                                                                                                         Director, 

Prof. Albianu Mihaela                               

 
 


