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           A C O R D   D E   P A R T E N E R I A T  

 

   Prin prezenta, 

 Colegiul Tehnic de Arhitectura  şi Lucrări Publice „I.N.Socolescu”, 

str.„Occidentului”,nr.12,Bucureşti  şi 

 Şcoala ............................................................................... din Bucureşti  

Stabilim următoarele: 

C T A L P „I.N.Socolescu „ a iniţiat concursul transdisciplinar INGENIUM, aflat în 

calendarul de activităţi al ISMB  2014,care se va desfăşura în perioada 7-11 aprilie,2014 la 

sediul nostru  după etapele şi  regulile stabilite în  siniopsisul pe care vi l-am ataşat şi se obligă 

să:  

-asigure spaţiul de lucru pentru concurs şi  logistica (consumabilele necesare concursului)- 

pentru fiecare din zilele proiectului ,între orele  10-14; 

- să facă cunoscut regulamentul şi conţinutul competiţiei atat prin adresa trimisă dar şi   în prima 

zi din săptămana 7-11 aprilie, destinată organizării şi iniţierii tematice pentru concurs; 

-să ofere documentare şi îndrumare tematică profesorilor din şcoala dumneavostră care doresc să 

coordoneze elevii cu care se înscriu în concurs; 

-să înscrie elevii în registrul de participare al concursului în prima zi; 

-să acorde  adeverinţe de participare  şi diplome profesorilor pentru contribuţia lor;  

- să accorde  premii şi diplome elevilor participanţi;  
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Şcoala ………………………………………………………………………..prin conducerea sa 

-se obligă să recomande pentru participare profesorilor diriginţi sau profesorilor  de la 

disciplinele avute in vedere şi  menţionate în sinopsisul concursului ,conţinutul şi oportunitatea 

primului concurs transdisciplinar al ISMB; 

-aceştia se vor înscrie în concurs prin formularul de înscriere pe care vi l-am alăturat pană în data 

de 21 marie,2014   

-profesorii participanţi vor însoţii grupele de elevi înscrise în zilele şi în orele destinate 

concursului participînd la coordonarea activităţii atelierelor practice sau vor asista la competiţia 

scrisă după programul şi în condiţiile menţionate în sinopsisul din adresa alăturată; 

-profesorii vor ţine legătura cu membrii din comitetul de organizare,coordonatori tematici din 

cadrul CTALP”I.Socolescu” , prin datele de contact mentionate în sinopsis; 

 

 

Director,   CTALP”I.N.Socolescu”                                                         Director Şcoala  

Doina Dumitru                                                                           ……………………………. 

 

 


