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ACORD DE COLABORARE

Art.l Prezentul acord de colaborare se încheie între:

1 .a Colegiul Economic „ Virgil Madgearu,, cu sediul în Ploieşti, str. Rudului, nr.24, reprezentat 
prin prof.Simona LUPU, director

şi
l.b Liceul Teoretic,, Mihai Eminescu,, cu sediul în Sîngerei, Republica Moldova, 
str.Independenţei, nr.109, reprezentat de prof.Nicolae MELINTE, director

Art.2 Colegiul Economic „ Virgil Madgearu,, şi Liceul „ Mihai Eminescu,,, denumite în 
continuare părţi, îşi afirmă hotărârea comună de a întemeia şi de a dezvolta relaţii cordiale de 
prietenie şi colaborare, cu scopul de a realiza împreună obiectivele precizate prin prezentul 
acord.

Art.3 Părţile convin să colaboreze în următoarele domenii:
- Educaţia tinerilor;

Patrimoniu cultural;
Politici educaţionale, sociale şi ale formării profesionale.Educaţia permanentă. 

Enumerarea acestor domenii nu are un caracter exhaustiv, lista putând fi completată cu alte 
domenii, subiecte, proiecte, scopuri şi obiective, în cazul în care ambele părţi vor considera 
necesar.

Art.4 Colegiul Economic „ Virgil Madgearu,, şi Liceul „ Mihai Eminescu,, , vor încuraja 
schimbul de experienţă, promovând orice tip de activitate de interes comun şi organizând acele 
acţiuni, care pot produce avantaje reciproce, cum ar fi:

- Recunoaşterea reciprocă de proceduri şi regulamente administrative în domeniile care fac 
obiectul cooperării;
Vizite de studiu şi proiecte de cooperare în domeniul educaţiei;
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- Dezvoltarea de programe/ proiecte comune în domeniile menţionate la art.3, care se pot 
concretiza prin conferinţe, mese rotunde,expoziţii, târguri, mobilităţi pentru cadre 
didactice şi elevi;

- Schimburi reciproce de proiecte editoriale şi de orice tip de publicaţii, conţinând teme de 
interes comun, în domeniile specificate al art.3 sau convenite de comun acord;

- Realizarea de proiecte educative de tip festival şi concurs.

Art.5 Părţile vor realiza împreună propuneri de punere în aplicare a prezentului acord.Acestea 
vor putea fi realizate şi/ sau cu concursul unor organizaţii publice sau private, care se află în 
regiunile cărora le aparţin semnării prezentului acord.Periodic, se va face un schimb d© 
informaţii cu privire la desfăşurarea programelor/ proiectelor realizate în cadrul acestui acord, 
într-o modalitate agreată amiabil de părţi.

Ârt.6 Pentru realizarea activităţilor menţionate la art.4 se pot include întâlniri periodice între 
delegaţii oficiale al© celor două mstituţii.Detaliile legate de aceste întâlniri ( tematică, număr de 
participanţi, durata, periodicitatea) vor fi stabilite de comun acord între părţi, după semnarea 
prezentului document 
Coordonatorii proiectului vor fi:
din partea Colegiului Economic., Virgil Madgearu,, Ploieşti,
prof.Cantelia STOICA, prof.Ştefania PETRESCU, prof. Sirnona LUPII si prof. Carmen 
MATEI ,
jar din partea Liceul ui „Mihai liminescu,, oraşul Sângere!,. 
profJoti IIGĂU, profJVfcolae MELINTE şi protEugenia ROŞCA

Liceul IMihai Emi nescu,.-Republica Moldova

Ârt.7 Prezentul, acord de colaborare se încheie pentru o perioadă de 12 luni şi va intra în vigoare 
la data semnării.Acordul se va prelungi automat, anual, dacă între timp, nici una din părţi nu a 
solicitat anularea lui.

Colegiul Economic,, Virgil Madgearu,, 
Ploieşti
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sir. MOEPENPMp, 109 EVENIMENTE

il parteneriatului educaţional între Colegiul Economic,, Virgil 
Madgearu” , Municipiul Ploieşti -  România şi Instituţia Publică Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” , or.Sîngerei, Republica Moldova , anul şcolar 2017-2018.

Nr.crt. Denumirea activităţilor Luna/data Note

1. Să ne cunoaştem de ziua Educaţiei Globale 5.10.2017

2. Schimb de experienţă în organizarea şi promovarea 
procesului de integrare a elevilor claselor a X-a în 
rîndurile liceenilor, în cadrul festivităţii „Balul 
Bobocilor”.

26.10.2017

3. Prezentarea localităţii din care provine fiecare 
şcoală(PPT.uri)

Noiembrie,2017

4. 1 decembrie-Ziua Naţională a României 1 dec.,2017

5. Schimb de eseuri,desene,creaţie proprie cu prilejul Zilei 
de naştere a Marelui Geniu al Literaturii Române- Mihai 
Eminescu.

15 ianuarie, 
2018

6. Dragobetele sărbătoarea iubirii la Români 24
februarie,2018

7. 27 martie-Centenarul Marii Uniri dintre Basarabia şi 
România

27 martie, 2018

8. în cadrul activităţilor cu prilejul Centenarului Marii Uniri 
dintre Basarabia şi România,desfăşurarea Activităţii 
între clasele 10-12,cu genericul „Cîntecele care ne-au 
însoţit istoria"

27 martie,2018

9. Schimb de delegaţii,profesori,elevi în număr de 10 
persoane cu deplasarea în Republica Moldova,pentru 
cunoaşterea Valorilor Naţionale.

15.06-
17.06.2018

/N.Melinte/


