
  

 

 

1 
 

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

“I. N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :ctalp2002@yahoo.com 

                                                                         web www.colegiulionsocolescu.ro

Nr. 156/27.01.2023   Nr. _______/______________ 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

I. PĂRȚILE ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi 27.01.2023, între: 

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N.Socolescu”, cu sediul în strada 

Occidentului, nr. 12, Sector 1,  București, reprezentat de director prof. Monica CAZACU și dna 

prof Cornelia CONON– coordonator proiect  

și 

 Școala ________________________________________________________________cu  

sediul în _________________ , reprezentat de director prof _____________________________ 

și de prof. _________________ 

______________________________________. 

 

II. OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE ACORDULUI DE PARTENERIAT 

 Obiectul  acordului îl constituie colaborarea dintre Colegiul Tehnic de Arhitectură și 

Lucrări Publice „I.N. Socolescu” și Școala_______________________________________. 

Principalele obiective sunt: 

a) Promovarea imaginii Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. 

Socolescu”, în vederea atragerii de candidați la secțiile liceului în funcție de 

aptitudinile elevilor; 

b) Sprijinirea procesului de orientare în carieră a elevilor dinȘcoala ____________ 

___________________________________________–anii terminali 

c) Acordul de parteneriat se încheie în contextul derulării activităților cu caracter 

cultural din Concursului National de Arhitectura „ I. N. Socolescu – ediția a VI-a, 

Bucuresti, 2023 in colaborare cu UNARTE si UAIM Bucuresti (Regulament atasat 

prezentului acord) 

d) Participare la activitățile educaționale ale școlii la solicitarea direcțiunii. 

 

III. DURATA ACORDULUI 

1. Prezentul acord de colaborare este valabil 1 an și intră în vigoare la data semnării de către 

ambele părți. 

2. Protocolul se prelungește automat pentru perioade de timp convenite reciproc dacă până 

la data expirării niciuna dintre părți nu solicită rezilierea lui. 

 

IV. ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL ACORDULUI  DE 

PARTENERIAT 

1. Prin grija Școlii _____________________________________________se va asigura 

punerea în aplicare a prezentului acord de parteneriat, prin asigurarea spațiului fizic 

online pentru popularizarea ofertei educationale, a regulamentului concursului și prin 

mobilizarea elevilor interesați. 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


  

 

 

2 
 

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

“I. N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :ctalp2002@yahoo.com 

                                                                         web www.colegiulionsocolescu.ro

2. Prin grija Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N.Socolescu”se vor 

asigura: 

- asistență pentru realizarea orientării profesionale în domeniul vocațional, tehnic sau 

teoretic; 

- materiale publicitare cuprinzând oferta educațională; 

- materiale demonstrative: machetă, planșe, album, proiecte 

- expoziție itinerantă dacă școala permite găzduirea 

- asigurarea orarului și a resurselor pentru derularea Concursului de Arhitectura „I. N. 

Socolescu”, din Calendarul Activităților Extracurriculare  

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

 

(1) Acordul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, fiind valabil până la 

finalul activităților desemnate. 

(2) Acordul poate fi modificat sau completat numai prin înțelegerea scrisă a părților. 

(3) Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse sau modificarile 

acestora în demersurile comune, atâta timp cât acestea fac obiectul obligațiilor asumate 

de fiecare parte. 

(4) Orice dezacord se va rezolva pe cale amiabilă, iar în caz de incompatibilitate prezentul 

parteneriat se dizolvă cu anunțul scris al părții lezate. 

(5) Se atașează la prezentul acord de parteneriat Regulamentul Concursului de Arhitectura I. 

N. Socolescu” 

(6) Perioada parteneriatului este ianuarie – mai 2023.  

Prezentul parteneriat se încheie astăzi, ______________________2023, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Colegiul Tehnic de Arhitectură     Școala _______________________ 

și Lucrări Publice „I.N.Socolescu”    ____________________________ 

 

Director,       Director, 

Prof. Monica Cazacu      _________________________ 

  

 

Profesor coordonator, 

Cornelia CONON 
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