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ACORD DE PARTENERIAT

încheiat între:
1. COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM „DUMITRU MOŢOC” GALAŢI, Strada 
Milcov, nr. 15, loc. Galaţi, jud. Galaţi, organizator al SIMPOZIONULUI „LA MULŢI ANI TERRA” -  
reprezentat de prof. GAVRILĂ CORINA în calitate de Director şi

2.  _________________________________________________________ , d in ________________ , reprezentat
prin prof. _________________________________  în calitate de Director şi de
_____________________________ participant/coordonator lucrări ale elevilor.

3. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea SIMPOZIONULUI „LA MULŢI ANI TERRA”, din anul 
Şcolar 2014-2015 de către Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism Dumitru Moţoc, Galaţi în calitate de 
organizator în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Agenţia Regională pentru Protecţia 
Mediului Galaţi,Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi, în 
beneficiul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, elevilor şi preşcolarilor.
Se va promova imaginea pozitivă şi serviciile educaţionale a tuturor instituţiilor partenere.
4. OBIECTIVE:
- Popularizarea experienţei obţinute în urma derulării proiectelor de educaţie ecologică; 
îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia prin implicarea directă a elevilor şcolii,
- Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la problemele legate de 
mediu, atât în cadrul grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii locale;
- Promovarea educaţiei ecologice, ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă - factor esenţial în formarea 
personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale;
- Stimularea lucrului în echipă şi a unei strânse colaborări între membrii comunităţii şcolare, între aceştia şi 

comunitatea locală
- Schimbul de experienţă între participanţi;
- Realizarea de parteneriate cu alte instituţii în vederea schimbului de informaţii;
- Dezvoltarea capacităţilor de colaborare interumană;
- Stimularea înţelegerii corecte a interrelaţiei Om-Mediu;
- Stimularea creativităţii şi originalităţii, descoperirea şi promovarea talentelor artistice.

5. GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar (gimnaziu, liceu).
6. ACTIVITĂŢI: Prezentare de lucrări realizate prin elaborarea sau prelucrarea informaţiei.
7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A. COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM „DUMITRU MOŢOC” GALAŢI:
- colegiul va dispune organizarea simpozionului în locaţia stabilită în invitaţie şi va avea în vedere 
respectarea datelor precizate.
- colegiul va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale a instituţilor partenere;
- va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare;
- va retuma parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate.
b. PARTENERUL - se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze simpozionul în măsura posibilităţilor.
- să distribuie diplomele de la simpozion cadrelor didactice.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi 10 martie 2015 în 2 exemplare cu putere de original pentru 
fiecare parte şi intră în v ig o a je ^ ^ ^ ţf i i^ ^ r i i  lui.
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