
Nr. înregistrare instituție de învățământ                           Nr. înregistrare CCD-Bucureşti: 
 
 
 

 

ACORD DE  PARTENERIAT 

Incheiat azi,              

 

Partile acordului 

 

I.1 Unitatea școlară ....... cu sediul in sectorul , Adresa ......, cod fiscal nr. ...., reprezentata de 

Dnul/ Dna......, cu functia de Director, pe de o parte,  

 

Si 

 

I.2. Casa Corpului Didactic Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, Splaiul Independenţei 

nr 315A  CP  060043, telefon , 021 313 49 01 int 16, fax  021 313 49 27 reprezentata de 

Doamna Nicoleta Briciu cu functia de director , pe de alta parte. 

 

Scopul acordului de parteneriat 

 

II.1. Scopul acordului de parteneriat il constituie reglementarea colaborarii dintre parti in vederea 

derularii  programului de formare 

 – program acreditat OMEN nr .....   „ .... ”, .. ore/ ... CPT, care se va desfasura in perioada 

..........., în format online sincron  / blended learning/față în față  

   - II.2. Obiectivele parteneriatului sunt: 

1. derularea sesiunilor de formare/ evaluare  prevăzute în planul cadru al cursului ( Anexa Oferta 

de formare CCD București 2020-2021) 

2. familiarizarea cadrelor didactice cu  activitati  de tip  online sincron și asincron/ blended 

learning  

4. sustenabilitatea programului prin implementarea metodelor și strategiilor didactice prezentate 

în timpul formării/ evaluării 

II.3. Activităţile principale ale proiectului sunt: 

1. selecționarea și organizarea grupului țintă  

2. asignarea participanților pe platforma E-learning a CCD Bucuresti, Google Classroom  

4.desfasurarea sesiunilor de formare online sincron prin intermediul Gooogle Meet  

5. evaluarea participanților, conform programului  

6. eliberarea adeverințelor de finalizare / atestatelor de formare continuă 

7. asigurarea sustenabilității programului prin implementarea instrumentelor de lucru asimilate în 

timpul sesiunilor de formare 

 

 

Durata parteneriatului 

 

III.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada derulării programului de formare 

pentru grupa cu nr...../ seria (perioada) 



III.2. În cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părţile pot conveni 

prelungirea acestui acord. 

III.3. Cost activitate de formare:conform facturii (proforme ) se anexează documentul cu nr... ..... 

... 

 

Obligaţiile şi drepturile părţilor 

 

IV.1. Unitatea școlară .....se obligă: 

 

a) să realizeze selecția grupului țintă; 

b) să obțină acordul participanților la formare pentru zilele de sărbătoare legală 

c) să faciliteze accesul Casei Corpului Didactic București  la informaţiile necesare 

desfăşurării proiectului derulat în parteneriat; 

d) să furnizeze informații privind persoanele care participa la desfășurarea activităților, 

în temeiul Legii 677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului 

European(GDPR) ; 

e) să informeze directorul Casei Corpului Didactic Bucureşti  cu privire la derularea 

proiectului, a neregulilor si rezultatelor ce apar pe parcurs, precum si a modului de 

evaluare a proiectului 

f) să asigure condițiile necesare livrării cursului de către formatorul/ formatorii 

desemnați de CCD București, conform acreditării; 

g) sa prezinte in timp util catre CCD Bucureşti planul de sustenabilitate al instituției pe 

tematica abordată- impactul și implementarea metodelor de buna practică obținute în 

timpul formării; 

IV.2  Obligaţiile  Unității școlare se constituie în drepturi ale Casei Corpului Didactic  Bucureşti. 

 

IV.3. Casa Corpului Didactic  Bucureşti se obligă: 

 

o să faciliteze obţinerea tuturor informaţiilor legate de desfăşurarea programului, 

necesare în vederea efectuării raportărilor . 

 să livreze  sesiunilor de formare/ evaluare  prevăzute în planul cadru al cursului ( 

Anexa Oferta de formare CCD București An școlar 2020-2021) 

 să ofere suport pentru  familiarizarea cadrelor didactice cu  activitati  de tip  online 

sincron și asincron/ blended learning  ( formare face to face si la distanță) 

 

 

 

 

 

 IV.3 Obligaţiile Casei Corpului Didactic Bucureşti se constituie în drepturi ale Unității  

 

IV.4. Obligaţii comune ale Unității școlare...........şi ale Casei Corpului Didactic Bucureşti : 

a) să sprijine promovarea ofertei de formare a CCD Bucuresti  în parteneriatele 

desfasurate cu alte institutii de invatamant din Municipiului Bucureşti; 

b) să promoveze parteneriatul şi proiectul cu scopurile şi obiectivele sale în publicaţia 

periodică a CCD Bucureşti „Atelier Didactic” si alte publicatii din domeniul 



educational; 

c) să faciliteze accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea 

proiectului derulat în parteneriat. 

 

 

Incetarea acordului de parteneriat 

 

V.1. Prezentul acord de parteneriat inceteaza prin: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat 

prelungirea lui; 

b) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute prin prezentul acord de parteneriat de 

către una dintre părţi; cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în 

scris nerespectarea obligațiilor acceptate prin semnarea prezentului acord şi să solicite 

remedierea situației create; în cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea 

obligaţiilor sale, acordul încetează de drept; 

c) întreruperea finanțării de către finanțator; 

d) caz de forță majoră. 

 

V.2. Forţa majoră: 

a) Nici una din părțile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligațiilor care îi revin 

în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 

definită prin lege. 

b) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. 

 

Litigii 

 

VI.1. Orice neînțelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 

 

 

 

Clauze finale 

 

VII 1 Acest ACORD DE PARTENERIAT nu oferă niciunei parti dreptul de a angaja cealalta parte in 

acte de comert/evenimente/proiecte fara acordul scris al acesteia din urma, conform 

clauzelor din acest acord. 

 

VII 2. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris al parților. 

VII.3.  Prezentul acord reprezintă voința părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

VII.4. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte, azi, ...................  data semnării lui. 

Responsabil Proiect CCD București / date de contact: prof. metodist ......., email 

.......@ccdbucuresti.org, tel , 021 313 49 01 int ...., mobil ... 

Responsabil Proiect Partener/ date de contact: director............, email .......,  



telefon ...... 

 

 
În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  formularului reprezintă 
consimţământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic a 
Municipiului București" 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ                 Casa  Corpului Didactic Bucureşti 

     

                           Director                                                                    Director 

      prof.......                                    prof.   Nicoleta Briciu  

  
 


