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ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „BUCURIA DE A DĂRUI” 

Încheiat astăzi,  20.12.2017 între: 

1 Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iaşi, jud. Iași, reprezentat de profesor dr. Elvira 

Rotundu, în calitate de director şi prof. Daniel Stanciu, prof. Lucian Neagu, prof. 

Mircea Nedea, inf. Florin Constantin Sîrghi și ing. sist. Viorel Cătălin Negruți în 

calitate de coordonatori ai proiectului „Bucuria de a dărui”. 

2 Şcoala Gimnazială „Ciortești”, jud. Iași, structura Şcoala Primară Rotăria, reprezentată 

de director prof. Popa Dorel Constantin şi învăţătorii Botez Florentin şi Tudor Ionel, în 

calitate de parteneri ai proiectului „Bucuria de a dărui”. 

Prezentul acord are ca finalitate colectarea şi donarea de materiale educative, jocuri, dulciuri, 

articole vestimentare și 5 (cinci) calculatoare PC în cadrul proiectului cu caracter umanitar 

„Bucuria de a dărui”, din partea elevilor claselor a V-a E, a XI-a E și a XII-a E. 

Durata proiectului: anul şcolar 2017-2018. 

Obiectivele proiectului: 

 Dezvoltarea sensibilităţii elevilor faţă de problemele  cu care se confruntă persoanele cu o 

situaţie materială modestă. 

 Implicarea elevilor şi a părinţilor acestora în rezolvarea unor probleme ale comunităţii din 

care fac parte. 

 Cultivarea ataşamentului faţă de  sărbătorile şi tradiţiile româneşti. 

 Manifestarea toleranţei şi a respectului faţă de alţi copii. 

 Crearea unor contexte non-formale în care fiecare copil să se simtă valorizat, demn de 

încredere, capabil de succes, un membru activ  şi responsabil al comunităţii în care trăieşte. 

 Implicarea cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţi de voluntariat, caritabile, civice, etc. 

Obligaţiile părţilor 

Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iaşi 

 Informează copiii, părinţii şi cadrele didactice cu privire la organizarea şi derularea 

proiectului. 

 Colectează materiale educative, cărţi, jocuri, dulciuri, articole vestimentare și calculatoare 

pentru elevii de la şcolile partenere. 

 Asigură transportul obiectelor colectate. 

 Coordonează proiectul, realizează evaluarea finală şi popularizează rezultatele. 

 

Şcoala Primară Rotăria, Iași 

 Popularizează proiectul în rândul copiilor, părinţilor şi al comunităţii. 

 Pune la dispoziţie spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor propuse de comun acord. 

 

Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Cine dăruiește din suflet, 

Se îmbogățește în suflet... 


