Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor”
Str. P-ţa Voievozilor, Nr. 5,
Loc. Iaşi, Jud. Iaşi. CIF: 26491211
Tel: 0332 437 107 / 0742 516 609
Nr. 1709 din 01.09.2016

...........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
NR. .................. din...........................................

PROIECT DE PARTENERIAT
Încheiat între:
1. ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „VASILE POGOR” IAŞI, str. Piaţa Voievozilor, nr. 5, din
Iaşi, jud. Iaşi, organizator al SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL „UNIVERSUL ŞTIINŢELOR” – Ediţia a
VII-a din 17 septembrie 2016, reprezentată de prof. TEODOR BIVOL în calitate de Preşedinte şi
2. ..........................................................………………………………………………..……….....................,
din loc. ............................................., str. ........………………………, nr. ...…., jud.....………..............,
reprezentat prin prof. ………............................................ în calitate de Director/Decan şi
prof. ……………………..................................................... în calitate de coordonator(i) activităţi din proiect.
3. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL „UNIVERSUL
ŞTIINŢELOR” – Ediţia VII-a din 17 septembrie 2016 de către Asociaţia „Vasile Pogor” în calitate de
organizator în parteneriat cu FACULTATEA DE FIZICĂ şi FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI
ADMNISTRAREA AFACERILOR din cadrul UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” din Iaşi,
FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” din
Iaşi, FACULTATEA DE DREPT de la UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, FACULTATEA DE
ŞTIINŢE ECONOMICE şi FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la UNIVERSITATEA DE STUDII
EUROPENE DIN MOLDOVA, FACULTATEA DE DREPT de la UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI
ECONOMICE EUROPENE „C-TIN STERE” din MOLDOVA şi în beneficiul cadrelor didactice din
învăţământul universitar şi preuniversitar, studenţilor şi elevilor, altor categorii profesionale.
Se va promova inovarea, cercetarea ştiinţifică, valorile culturale, noile tipuri de energie,
studiile în educaţie, alte noutăţi. Se va promova imaginea pozitivă şi serviciile educaţionale ale tuturor
instituţiilor partenere.
4. OBIECTIVE:
1. Valorificarea experienţei şi cunoştinţelor participanţilor la simpozion, sintetizarea şi promovarea
celor mai importante informaţii generate de lucrările prezentate.
2. Educarea studenţilor şi elevilor pentru înţelegerea, aprecierea şi promovarea informaţiilor
valoroase în orice domeniu, educarea în spiritul creativităţii, inovării şi performanţelor învăţării în
domeniile alese de participanţi.
3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi înţelegerii a importanţei informaţiei în
orice situaţie, expuneri de obiecte, machete, desene, etc. realizarea şi prezentarea de diverse proiecte,
studii de cercetare etc.
5. GRUP ŢINTĂ: Elevi, studenţi şi cadrele didactice care activează în instituţii şcolare şi
universitare din România, Republica Moldova, alte categorii profesionale.
6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
a. ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ « VASILE POGOR » IAŞI:
- asociaţia va dispune organizarea simpozionului şi expoziţiei - concurs în locaţia stabilită în
invitaţie şi va avea în vedere respectarea programului anunţat, va crea condiţii tehnice de prezentare a
lucrărilor în calitate de organizator, pentru toate instituţiile partenere;
- asociaţia va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale a instituţilor partenere;
- va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare;
- va returna parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate.
b. PARTENERUL ___________________________________________________________se obligă
să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze simpozionul în universitate / şcoală / grădiniţă / palat / club, în măsura
posibilităţilor. / - să respecte Regulamentul de desfăşurare al simpozionului.
Prezentul proiect cadru a fost încheiat astazi _______________ 2016 în 2 exemplare cu putere
de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.
ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
________________ __________________
„VASILE POGOR” Iași
Director,
Preşedinte,
_________________________
Prof. TEODOR BIVOL

