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

în anul școlar 2017 - 2018 

1.      Acord pentru implementarea gratuită a programelor Junior 

Achievement în anul şcolar 2017-2018, formele CDS/CDL. 

2. Acord de parteneriat cu S.C. AZAZUM S.R.L. – realizarea de produse foto şi 
filmări, organizarea unor activităţi în comun, dezvoltarea spiritului de 

colaborare între copii, asistenţă pentru promovarea unităţii la târguri şi 
simpozioane; 

3. Protocol de cooperare cu Protoieria VI, Parohia Înălţarea Domnului, 
colaborare în vederea susţinerii şi îmbunătăţirii orei de Religie, activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare comune; 

4. Acord pentru implementarea gratuită a programelor Junior Achievement 

în anul şcolar 2017-2018, formele CDS/CDL; 

5. Protocol de colaborare cu Clubul Copiilor Sector 1,organizarea şi 
desfăşurarea de activităţi specific în comun – programul intitulat ,,JOCUL 

TEATRAL ÎN DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI,, ; 
6. Protocol de colaborare  cu EDITURA EDU şi ASOCIAŢIA EDUCRATES - 

,,Utilizarea soft-ului educaţional şi a manualului digital în procesul de 

predare-învăţare,, Simpozion naţional ,,Proiectare didactică şi 
management European în spaţiul românesc,,; 

7. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Sf. Andrei,, - proiectul 

educaţional ,, Modalităţi de învăţare a învăţământului românesc în cadrul 

valorilor europene prin promovarea culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor,,-ediţia 

a IV-a; 

8. Acord de parteneriat cu Sindicatul Independent din Învăţământul 
Preuniversitar Sector 4 – colaborare pentru realizarea proiectului în cadrul 

parteneriatului civic pentru educaţie Civitas ,,EU – TU – Noi – suntem 

echipa!,, 

9. Acord de parteneriat educaţional – cultural cu Clubul Copiilor – Târgu 

Neamţ, concursul educaţional, interdisciplinar: ,,Soarele şi planeta 
albastră,, - ediţia aVII-a, an şcolar 2017-2018; 



10. Acord de parteneriat cu Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere 
antidrug, Sector 6 – campanii de prevenire a consumului de droguri legale 

(tutun şi alcool) şi ilegale , precum a noilor substanţe cu proprietăţi 
psihoactive. 

11. Protocol de colaborare cu European Examinations Centre – exemene 

Cambridge. 

12. Acord de parteneriat cu Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială 
Sanatorială, Buşteni, - diseminarea metodei investigării ştiinţifice în 
predarea ştiinţelor şi matematicii, educaţia pentru protecţia mediului prin 
toate disciplinele; 

13. Acord de parteneriat cu Federaţia asociaţiilor apicole din România 
ROMAPIS –necesitatea unui stil de viaţă sănătos, a produselor apicole şi a 
importanţei albinei  pentru mediu şi agricultură. 

14. Acord de parteneriat educaţional cu Liceul Preda Buzescu – Berbeşti, Jud. 
Vâlcea- proiectul ATELI3R-CREEZ, RECICLEZ, SUNT CETĂŢEAN EUROPEAN; 

15. Protocol de colaborare/Parteneriat cu Asociaţia ECOTIC – proiectul Şcoala 
Ecoterrienilor- reciclarea corectă a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice. 

16. Parteneriat de colaborare –Şcoală-Poliţie-Autorităţi Locale-Asociaţia de 
părinţi- siguranţa publică în incintă şi zona adiacentă. 

17. Acord de parteneriat cu Grădiniţa Nr. 218 – Simpozionul Municipal 

“Inteligenţă emoţională la preşcolari şi şcolari”. 

18. Acord de asociere cu Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată 
(ATCA)- formare cadre didactice ProfAid Kit- ,,copil problemă,,- tehnici 

specific de management al comportamentelor dificile şi a tulburărilor 
severe de comportament. 

19. Acord de parteneriat cu Editura Edu – proiectul ,,Utilizarea mijloacelor 

modern în procesul de predare-învăţare,,. 
20. Acord de parteneriat cu Colegiul de Artă ,,Carmen Sylva,,- Proiect Educativ 

,,Şotronul Artelor,,. 
21. Acord de parteneriat cu Asociaţia Shakespear School pentru Educaţie – 

proiectul ,,2017-2018 Shakespeare School Essay Competition,,. 

22. Acord de parteneriat pentru educaţie cu Liceul Teoretic ,,Atlas,, – 

Proiectul CIVITAS ,,Preţuieşte viaţa!,, 



23. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu,, - 

,,Frumos/Urât pe pământ românesc,, 
24. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” , Şcoala 

Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” – Concursul judeţean, ediţia aII-a, an 

şcolar 2017-2018 ,,TOLERANŢA ARE CHIPUL TĂU!” 

25. Acord de parteneriat cu Colegiul Economic ,,Costin C. Kiriţescu,, - 

Concursul literar-artistic ,,Târgul librăriilor,,. 
26. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială ,,Sf. Vasile,, Craiova – 

Strategii educaţionale de success pentru incliziune,,. 
27. Acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Proiect 

educaţional-culturale commune. 

28. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Adrian Păunescu,, - Simpozion 

Municipal ,,Dezvoltarea socio-emoţională a copiilor prin activităţi şcolare şi 
extraşcolare,,. 

29. Protocol de colaborare cu Editura BOOKLET – Ora de lectură. 
30. Acord de parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 117 - 

,,Integrarea copiilor cu ADHD în învăţământul de masă,,. 
31. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Bacău – proiect 

educative ,,LIZUCA ÎN AVENTURA CUNOAŞTERII,,. 
32. Acord de parteneriat cu Liceul ,,Matei Basarab,, Craiova – 

concurs,,Educaţie de calitate într-o Europă Unită,,. 
33. Acord de parteneriat pentru educaţie cu Şcoala Gimnazială Nr. 2,,Diaconu 

Coresi,, Braşov – concurs ,,AŞII CUNOAŞTERII,,. 
34. Acord de colaborare cu Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil” – ofertă 

educaţională pentru anul şcolar 2018-2019. 

35. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Iulia Hălăucescu” , Com. 

Tarcău, Neamţ – proiect educaţional ,,Magia matematicii”. 

36. Protocol de parteneriat interinstituţional din Programul de orientare 

şcolară şi profesională cu Colegiul Tehnic Dinicu Golescu. 

37. Acord de parteneriat cu Institutul Timişoara (I.I.T.) – Proiect Cetăţeanul în 
predarea educaţiei civice/educaţie pentru cetăţenie democratic. 

38. Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Gusti,, - Proiect 

educaţional ,,Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul,,. 
39. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza,,, Baia 

Mare – Simpozion şi concurs regional ,,Salvează mediul şi fii eco,,. 



40. Protocol de colaborare interinstituţional cu Colegiul Tehnic de Poştă şi 
Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei,, - Promovarea reciprocă a activităţii 
educative şi a imaginii instituţiilor de învăţământ. 

41. Acord de parteneriat cu Colegiul Economic ,,Costin C. Kiriţescu,, - 

organizare şi desfăşurare activităţi educative. 
42. Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 142 – Concursul de creație 

artistico-plastică ,,Magia Culorilor,, ediția I, an șc. 2017-2018; 

43. Acord de parteneriat pentru educație cu Liceul ,,Simion Stolnicu,, Oraș 
Comarnic, Jud. Prahova – proiectul CAERI 2018- domeniul culural artistic-

teatru. 

 


