CONTRACT DE PARTENERIAT
la nivel de unitate de învățământ
Nr............. data ...................
1. Părțile contractante:
a) Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 cu sediul în Pitești, strada Frații Golești nr. 130,
cod 110174, județul Argeș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor-Grefa Judecătoriei Pitești
sub nr.1/RF/2010, cod fiscal 26830989, cont bancar RO77CECEAG0330RON0831162, banca CEC BANKAgenția Gârlei, Pitești, jud.Argeș, reprezentată de dl Călin Vlasie, președinte, în calitate de Coordonator
Proiect la nivel național
și
b) Gradinița / Creșa
.……..………………..………………………………………Strada……………………………………………
Nr………..Localitatea……………………………………Cod.....................Județul...........................................
Tel............................................................................ fax.......................................................................................
e-mail............................................................reprezentată de d-na .....................................................................,
cu funcția de ..........................................................................., în calitate de Coordonator Proiect la nivel de
unitate de învățământ
2. Obiectul contractului:
Prezentul contract are drept scop organizarea si desfăsurarea „Proiectului educațional TIMTIM-TIMY”
structurat în nouă tipuri de activități distincte, conform Protocolului de colaborare dintre Ministerul
Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice si Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 (FSAP), cu nr.
419/13.06.2016, și care constau în:
1) Realizarea unor proiecte vizând premierea elevilor cu rezultate bune la discipline școlare;
2) Promovarea competițiilor la nivel național, pe site-uri personalizate elaborate și administrate de
Fundație, prin contact nemijlocit în școli, la olimpiade și alte competiții naționale, în baza unor
contracte de parteneriat dintre unitățile școlare și Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, etc.;
3) Organizarea competițiilor conform regulamentelor, cu etape locale și finale, conform calendarului
aprobat de MEN;
4) Elaborarea unor lucrări metodice de pregătire a elevilor capabili de performanță și a profesorilor
acestora;
5) Organizarea de întâlniri cu profesorii din județe, în vederea promovării proiectelor Fundației pentru
Științe și Arte Paralela 45;
6) Identificarea de sponsori pentru finanțarea proiectelor culturale și realizarea de parteneriate cu
aceștia, în scopul premierii excelenței în educație;
7) Acordarea unor diplome și premii pentru elevii cu rezultate deosebite;
8) Acordarea unor diplome și premii pentru profesorii coordonatori ai elevilor premianți;
9) Acordarea unor diplome/cupe unităților școlare care obțin rezultate deosebite la concursuri.
3. Obligatiile părților:
a) Obligaţiile „Fundaţiei pentru Ştiinte şi Arte Paralela 45” (Coordonator Proiect la nivel național):
– asigură participarea gratuită a copiilor şi cadrelor didactice din educația timpurie la activitățile
prevăzute de „Proiectul educațional TIMTIM-TIMY”;
– asigură suportul logistic şi fondurile necesare desfăşurării întregului proiect, din bugetul destinat
acestuia;
organizează şi coordonează Concursul de activităţi integrate pentru antepreşcolari şi preşcolari
TIMTIM–TIMY-secțiunea copii și secțiunea cadre didactice;
– organizează şi coordonează echipele formate din cadre didactice din educația timpurie, care vor
concepe tipurile de subiecte de concurs pentru copii și care vor evalua lucrările acestora;
– organizează echipele care vor juriza lucrările pentru concurs ale cadrelor didactice participante la
acesta;

– publică pe site-ul www.timtim-timy.ro Regulamentul concursurilor, lista subiectelor pentru
concurs şi performanţele obţinute după fiecare pas, precum şi ierarhizarea performanţelor copiilor (pe grupe,
unități de învățământ, judeţ şi la nivel naţional);
– publică pe site-ul www.timtim-timy.ro, in timp real, la sectiunea COMUNITATE, statistici privind
numarul copiilor inscrisi, numarul profesorilor mentori şi numărul grădiniţelor participante;
– publică pe site-ul www.timtim-timy.ro exemplele de bună practică (articole, referate, cărţi şi lucrări
ştiinţifice, jocuri, materiale didactice, soft-uri educaţionale, etc.) premiate în urma jurizării de la secţiunea
„cadre didactice”;
– asigură editarea și multiplicarea auxiliarelor școlare, a fișelor didactice, a suporturilor metodice și a
poveștilor interactive prevăzute in proiect, după supunerea acestora Comisiei de avizare din cadrul MEN;
– asigură organizarea și desfășurarea Simpozionului național TIMTIM-TIMY;
- asigură, în parteneriat cu MEN, monitorizarea tuturor activităților stipulate în cadrul acestui
protocol.
- trimite tuturor cadrelor didactice, participante la Secțiunile copii și/sau cadre didactice,
Diplome de participare și Adeverințe certificatoare care vor fi valabile numai însoțite de Contractul de
Parteneriat dintre Fundația Paralela 45 și Unitatea de învățământ.
b) Obligaţiile Coordonatorului Proiectului la nivel de unitate de învățământ:
- asigură transmiterea în unitatea de învățământ a informaţiilor necesare pentru desfăşurarea
„Proiectului educațional TIMTIM-TIMY”;
- promovează anual în unitatea de învățământ datele de desfăşurare a Concursului de activităţi
integrate TIMTIM-TIMY – secțiunea copii, precum și activitățile prevăzute în Proiectul educațional
TIMTIM-TIMY;
- coordonează desfăşurarea Concursului de activităţi integrate TIMTIM-TIMY –secțiunea copii în
spaţiile unității de învățământ, în afara programului de cursuri, în conformitate cu Regulamentul concursului;
- comunică în ANEXA 1 numele ,nr.telefon,e-mail ale cadrelor didactice implicate în Proiect precum
și numărul de copii participanți la Concursul de activităţi integrate TIMTIM-TIMY – secțiunea copii;
- comunică în ANEXA 2 numele, nr.telefon, adresa e-mail ale presedintilor comitetului de parinti pe
grupa partenere ale Proiectului educațional TIMTIM-TIMY;
- asigură, în parteneriat cu Fundaţia pentru Ştiinte şi Arte Paralela 45, monitorizarea tuturor
activităților stipulate în cadrul acestui parteneriat pe care le va pune la dispozitie Inspectoratului Scolar
Judetean /ISMB precum si MEN.
4. Durata:
Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării lui, pentru o perioadă de 2 ani,
începând cu anul şcolar 2017-2018, cu posibilitatea prelungirii tacite pentru aceeași perioadă, dacă una din
părți nu a denunțat anterior, în mod unilateral, prezentul Protocol într-un termen de 30 de zile, în temeiul
unei notificări prealabile.
5. Dispoziţii finale:
Toate informaţiile culese în cadrul acestui proiect, precum şi rapoartele de evaluare vor fi puse la
dispoziţia partenerilor implicaţi.
Orice modificare adusă clauzelor prezentului protocol se face prin act adiţional cu acordul părţilor.
Eventualele litigii apărute în executarea prezentului protocol vor fi soluţionate pe cale amiabilă de
către părţi.
Neexecutarea din culpa uneia dintre părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol poate atrage
rezilierea acestuia, după notificarea prealabilă a celeilalte părţi.

ANEXA 1.

Nr.
crt.

Numele și prenumele
cadrului didactic

Unitatea de
învăţământ

Telefon

e-mail

Nr. copii
înscriși în
Proiect

ANEXA 2
Nr.
crt.

Numele și prenumele
presedinte comitet
parinti pe grupa

Grupa

Telefon

e-mail

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.

Coordonator Proiect la nivel
național,
Călin Vlasie

Presedinte Comitet de parinti,

Coordonator Proiect la nivel de
unitate de învățământ,
Director,

