
Parteneriate încheiate de Școala Gimnazială ,,Sf. Constantin și Elena”              

în anul școlar 2016 - 2017 

1.      Acord de parteneriat cu S.C. AZAZUM S.R.L., BUCUREŞTI, sector 2 – 

realizarea de produse foto şi filmări, dezvoltarea spiritului de colaborare 

între copii, organizarea unor activităţi în comun, asistenţă pentru 
promovarea unităţii la târguri şi simpozioane. 

2.      Acord de parteneriat educaţional-cultural cu Clubul Copiilor Târgu 

Neamţ – colaborarea în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

educaţional nivel naţional ,, Soarele şi planeta albastră,, ediţia aVI-
a,domeniul cultural artistic, arte vizuale, an şc. 2016-2017; 

3.      Protocol de colaborare – Campania EQUALIS – Asociaţia GEZC – 

colaborare proiectul European ,,Balkans Without hate,,; 

4.      Protocol de colaborare cu Editura EDU – colaborare proiecte 

educaţionale ,, Utilizarea softului educaţional şi a manualului digital în 
procesul de predare-învăţare; ,,Simpozionul naţional ,, Proiectare 
didactică şi management european în spaţiul românesc,,; 

5.      Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr. 6, Râmnicu Sărat – 

organizare şi desfăşurare de acrivităţi instructive-educative în cadrul 

proiectului ,,Egalizarea şanselor în educaţie prin educaţia intercultural,,; 
6.      Acord de parteneriat cu Colegiul Naţional ,,C.D. Loga,, Caransebeş - în 

cadrul proiectului regional ,,Literatura – arta Cuvântului,,colaborare în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare; 
7.      Acord de parteneriat cu Federaţia asociaţiilor apicole din România 

ROMAPIS – colaborare conştientizarea tinerilor asupra necesităţii unui stil 
de viaţă sănătos, aproduselor apicole, importanţa albinei pentru mediu şi 
agricultră. 

8.      Contract de parteneriat educaţional cu Editura Copilăria – organizarea şi 
desfăşurarea Concursului Naţional ,,AMINTIRI DIN COPILĂRIE,, etapa 

noiembrie 2016- CAERI 2016, poziţia 951. 
9.      Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Sf. Andrei,, - colaborare şi 

desfăşurare a Proiectului educaţional ,,Modalităţi de integrare a 

învăţământului românesc în cadrul valorilor europene prin promovarea 

culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor,, Ediţia III. 
10.      Protocol de Colaborare cu European Examinations Centre – organizare 

şi desfăşurare examne Cambridge. 



11.      Acord de parteneriat cu ROMAPIS – colaborare pentru conştientizarea 
tinerilor asupra necesităţii unui stil de viaţă sănătos, a produselor apicole 
pentru o alimentaţie sănătoasă. 

12.      Proiect de parteneriat cu Grădiniţa nr. 210 – ,,Cu paşi mici de la 
grădiniţă spre şcoală"- stabilirea de relaţii de prietenie între şcolarii şi 
preşcolarii în vederea desfăşurării acţiunilor commune cu character artistic 

şi formarea deprinderilor de colaborare între şcolari şi preşcolari. 
13.      Acord de parteneriat pentru educaţie Liceul Teoretic "Atlas" – 

colaborare dintre parteneri în vederea organizării şi desfăşurării în 

instituţia aplicantă şi în instituţiile partenere a Proiectului CIVITAS ,,Învăţ 
prin imagini,,. 

14.   Parteneriat de colaborare – şcoala – poliţie – autorităţi locale – asociaţia 
de părinţi – privind siguranţa publică în incinta şi zona adiacentă. 

15. Cerere de susţinere a proiectului în cadrul parteneriatului civic pentru 
educaţie – CIVITAS. 

16. Acord de parteneriat cu Asociaţia CORINT-PRO LECTURA – “Paşaportul 
pentru cultură”- interesul elevilor pentru cărţi şi lectură, spiritual artistic, 

stimularea creativităţii, etc. 
17. Acorda de parteneriat cu Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Gusti,, - 

îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare, cunoaşterea şi 
înţelegerea suferinţelor din perioada comunistă, descoperirea rezistenţei 
prin spiritualitate şi cultură, etc. 

18. Contract de parteneriat cu Asociaţia EVOLUTION CENTRE – HEALTH 

ABOUT SOUL AND MIND – organizarea unei expoziţii de mărţişoare şi 
cadouri hand made, campanie  ,,Mărţişor cu fir de poveste,,. 

19. Protocol de colaborare cu S.C. MADIA IMAGE FACTORY S.R.L.- Schimb de 

imagine între cele două părţi în cadrul evenimentului Guerilla Verde, ediţia 
a XV-a- proiecte film cu mesaj ecologic, protecţia mediului. 

20. Acord de parteneriat pentru educaţie  cu Şcoala Gimnazială Nr. 2 
,,Deaconu Coresi,, Braşov – aplicant şi în instituţiile partenere a 
Concursului de cultură general şi verificare a componentelor dobândite 
,,AŞII CUNOAŞTERII,,, ed. a V-a. 

21. Protocol de colaborare cu SNCRR-FILIALA SECTOR 6- Dezvoltarea 

capacităţii familiei de a face faţă în situaţii de dezastre. 
22. Acord de colaborare cu Organizaţia Salvaţi Copiii - ,,Şi noi avem drepturi,,. 



23. Acord de Colaborare cu Organizaţia Salvaţi Copiii - ,,Educaţie pentru 
sănătate,,. 

24. Acord de Parteneriat cu Biblioteca Metropolitană – Proiecte educaţional-
culturale commune aferente perioadei 1 ianuarie 2017- 31 decembrie 

2017. 

25. Acord de parteneriat cu Asociaţia Inteligent T – colaborarea dintre 

Partener şi Aplicant. 
26. Acord de parteneriat pentru educaţie cu Liceul Teoretic ,,Atlas” – 

promovarea imaginii ambelor instituţii în mediul şcolar preuniversitar. 

27. Parteneriat educaţional cu Oraselul Cunoasterii – organizare acţiuni 
educative extraşcolare pentru elevi/preşcolari. 

28. Proiect de parteneriat educational cu Cabinet individual de psihologie 

Lazăr Venera Roxana - ,,Poveşti pentru viaţă” – ateliere de dezvoltare 

personal prin tehnici creative. 

29. Protocol de colaborare cu S.C. MEDIA IMAGE FACTORY S.R.L. – program 

educaţional ABC+ul îngrijirii Animalelor de Companie. 

30. Protocol de colaborare - organizarea Campionatului Naţional Şcolar de 
Şah ,,Elisabeta Polihroniade,,, ediţia 2017. 

31. Protocol de parteneriat interinstituţional cu Colegiul Tehnic Dinicu 

Golescu- proiectul ,,Ţinta mea-liceul,,. 

32. Contract de parteneriat cu S.C. Fascinaţia sticlei S.R.L. cu proiectul 

,,Fascinaţia Sticlei,,. 
33. Acord de parteneriat cu Asociaţia Turistică ,,Aventura în natură,, - 

strângerea de produse alimentare, jucării, cărţi de beletristică, 
îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru familiile defavorizate din rândul 

elevilor, prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti în prejma 
sărbătorilor,etc. 

34. Acord de parteneriat cu Grey Worldwide România SRL – proiectul 

,,Obiceiurile sănătoase se învaţă la vârstă fragedă,,. 
35. Acord de parteneriat cu C.T.M. MONT-DELT-MAR – activităţi extraşcolare 

cu conţinut euroturistic-sportiv şi cu caracter educativ-recreativ-cultural. 

36. Acord cadru de parteneriat cu S.C. SOFTWIN S.R.L. şi ISMB – organizare si 

promovare a diferite proiecte educţionale adresate tinerilor. 
37. Acord de parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi,, - simpozion 

naţional ,,Activităţile extraşcolare- provocări, actualităţi şi perspective,,. 



38. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr. 117 – proiectul ,,Pădurea-

izvor de viaţă,,. 
39. Parteneriat instituţional cu Asociaţia Atelier Creativ-Bacău, Insp. Şc. 

Judeţean Bacău, Casa Corpului Didactic ,,Grigore Tăbăcaru,, Bacău – 

Campania Naţională ,,VREAU SĂ MERG LA ŞCOALĂ,,. 
40. Acord de parteneriat pentru implementarea programelor Junior 

Achievement ca CDS în anul şcolar 2016-2017. 

41. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr. 117 – Simpozion 

,,Integrarea copiilor cu ADHD în ănvăţământul de masă,,. 
42. Acord de parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 117 – Proiect 

Simpozion  ,,Violenţa în şcoli,,. 
43. Convenţie de parteneriat cu Ateliere fără frontiere - ,,Dublu click pe 

educaţie cu Group Renault,,, ,,Ecran-izarea o facem noi!,, 


