
în cadrul Proiectului Educațional Internaţional „CU EUROPA ... LA JOACĂ – MICUL ARTIST”

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Școala Gimnazială „Radu Stanian”, în calitate de organizator, reprezentată prin domnul BANCIU 

IOAN, și FECED, în calitate de coorganizator al PROIECTULUI EDUCAȚIONAL INTERNAŢIONAL „CU 
EUROPA ... LA JOACĂ – MICUL ARTIST”, reprezentată prin domnul NEACŞU DANIEL, în calitate de 
DIRECTOR (Prestator) 

şi
Dna/Dl ................................................................................................., reprezentantă/reprezentant 

a/al Unității Școlare ............................................................................................................................., din 
localitatea ................................................, strada ....................................................................................., 
judeţul/sectorul ........................................................................................, în calitate de Director/Cadru 
Didactic ORGANIZATOR (Beneficiar).

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului îl reprezintă organizarea Concursului Educațional Internaţional „CU EUROPA ... 

LA JOACĂ – MICUL ARTIST” care cuprinde următoarele povești: „Ursul păcălit de vulpe”, „Scufița roșie” și 
„Albă ca zăpada”.

 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A. Prestatorul se obligă:

a– să pună la dispoziţi  Unității Școlare toate informaţiile necesare organizării concursului în unitate; 
către Beneficiar– să pună la dispoziție online sau să distribuie toate materialele necesare organizării 

concursului;
– să pună la dispoziție online sau să emită şi să distribuie diplomele semnate și ștampilate în original 

de către organizatori şi premiile, conform regulamentului. 

B. Beneficiarul are obligaţia să respecte următoarele condiţii:
– să popularizeze concursul în unitate;
– să organizeze concursul în afara orelor de curs;
– să comunice rezultatele şi să distribuie conform acestora diplomele semnate și ștampilate în 

original de către organizatori şi premiile, conform regulamentului.

IV. DURATA:
Prezentul contract de parteneriat educaţional se încheie pentru ediţia Noiembrie 2017, faza a II-a, şi 

este valabil pentru semestrul I al anului şcolar 2017-2018.

V. ALTE CLAUZE:
Concursul Educațional Internaţional „CU EUROPA ... LA JOACĂ – MICUL ARTIST” face parte din 

categoria activităţilor extraşcolare și se regăsește în lista concursurilor școlare aprobate M.E.N., Anexa 6, 
nr. 124, O.M.E.N. nr. 3248 /14.02.2017.

Unitatea Școlară ....................................................

Organizator ............................................................

Semnătura şi ştampila ..........................................
(Nume şi prenume)

CONTRACT*

FUNDAŢIA PENTRU

EVALUAREA

COMPETENŢELOR

ÎN EDUCAŢIE (FECED)

Școala Gimnazială 
„RADU STANIAN”

(Semnătura şi ştampila)

FECED
Director,

(Semnătura şi ştampila)

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE

* Contractul este valabil doar semnat și ștampilat în original de către organizatorii proiectului educațional internațional „CU EUROPA... LA JOACĂ – MICUL ARTIST”* Contractul este valabil doar semnat și ștampilat în original de către organizatorii proiectului educațional internațional „CU EUROPA... LA JOACĂ – MICUL ARTIST”* Contractul este valabil doar semnat și ștampilat în original de către organizatorii proiectului educațional internațional „CU EUROPA... LA JOACĂ – MICUL ARTIST”
www.feced.ro
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