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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 TIMIȘOARA 
STR. AȘTRILOR, NR. 13 
TEL/FAX: 0256/462302 
E-MAIL: scoala30tm@yahoo.com 
Nr. _________ din____________ 
 

ȘCOALA________________________________________ 
LOC______________________JUDEȚ________________ 
STR._____________________________NR___________ 
TEL/FAX_______________________________________ 
E-MAIL________________________________________ 
NR._______________________DIN_________________ 

,,   - ’ 
  

Încheiat astăzi, ..................................... 

1. Părţile contractante: 
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 30  TIMIŞOARA, Str. Aștrilor, Nr. 13, Judeţul  TIMIŞ, reprezentată prin Director prof. 
Mihaela Corina ȘORA, și prof. Luminița Dolângă și prof. Mirela Scorțescu în calitate de Aplicant 
B) ŞCOALA ................................................................................................................................................................. 
reprezentată prin Director …………………………….……………......................................... şi înv./inst./prof. ………………………….. 

.................................................................................................................... în calitate de Partener. 

2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării concursului ”Aventurile lui Scratch Cat în jurul lumii” în cadrul proiectului ”Code Kids – Să 

programăm cu Scratch” în instituţia aplicant în anul școlar 2019 - 2020. 
3. Grup ţintă:  şcolarii claselor CP – VIII din județul Timiș. 

4. Obligaţiile părţilor: 
 A) Aplicantul se obligă: 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să pună la dispoziția participanților logistica necesară prezentării lucrărilor; 

- să jurizeze în mod corect lucrările cu participare directă și indirectă; 

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

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

anului şcolar 2019 – 2020. 

6. Clauze finale ale acordului: 
 Proiectul județean ”Code Kids – Să programăm cu Scratch” face parte din categoria activităţilor extraşcolare 
şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din județ. 

Aplicant, 
Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara 

Director, 
Prof. Mihaela Corina ȘORA 

Partener, 
Școala ________________________________ 

Director, 
_______________________________________ 
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