
 
 

 

                                                    ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

1. Părțile acordului: 

 

COORDONATORII PROIECTULUI 

 

1.1. Grădinița cu Program prelungit nr. 4, Iași, Str. Sf. Andrei nr. 73 identificată cu cod fiscal 

32234913, telefon: 0232 315858, https://gradinitapp4iasi.wixsite.com/gpp4  reprezentată de prof. 

Vasilica Damaschin, în calitate de director și profesorii: Neculeac - Andriescu Oana, Salahoru Elena, 

Pînzariu Petronela, Zanfir Alexandra, în calitate de coordonatori ai proiectului LET'S PLAY, înscris în 

CAEJ,  nr. de înregistrare 10870 / 20.12.2021, poziția 54. 

  

1.2. Centrul Lingvistic Twinkle Star cu sediul social în Iași, Șos. Națională, nr. 5, având codul unic de 

înregistrare RO24548079, număr de ordine în Registrul Comerțului J22/2942/2008, centru 

autorizat de examinare Cambridge - acreditat cu nr RO 068, pagina oficială: www.twinklestar.ro si 

www.examenecambridge.ro reprezentat de dna Ruxandra Silvia Rață Bucevschi în calitate de 

Director  

 

                       și 

1.3. UNITATEA PARTENERĂ: 

 

Grădinița ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

str. ………………………………………………………., cod fiscal ………………….. reprezentat(ă) de prof. 

……………………………………………….., în calitate de director şi prof coordonator 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

https://gradinitapp4iasi.wixsite.com/gpp4
http://www.twinklestar.ro/
http://www.examenecambridge.ro/


 
 

 

Din cadrul unității vor participa: 

 

Grupa Educatori Telefon Email Nr. copii 
în grupă 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 
 

 

2. Durata parteneriatului:  

 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până pe 30 mai 2022. 

  

3. Obligațiile părților: 

 

3.1.Coordonatorii se obligă: 

 

-să mediatizeze regulamentul concursului și activitățile proiectului educativ; 

-să elaboreze materiale video și materiale educaționale cu ajutorul centrului lingvistic Twinkle Star; 

-Să ofere postere unităților partenere; 

-să asigure accesul părinților preșcolarilor în platforma educațională; 

-să organizeze concursul, respectând regulamentul; 

-să pună la dispoziție adeverințe în format fizic către unități, directori și educatorii participanți la 

proiect care au minim 15 preșcolari înscriși și minim 6 care au finalizat modulul în termenul 

specificat în calendarul cursurilor; 

-să transmită diplome în format electronic către preșcolarii care finalizează modulul până pe 

6.05.2022 și care completeaza formularul de feedback; 

-Să ofere 100 de cărți în format printat primilor care finalizează modulul  

-să informeze unitățile partenere cu privire la nivelul de participare al copiilor de la fiecare grupă 

participantă la activitățile online; 

-să mediatizeze rezultatele concursului. 

  

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Grădinița parteneră se obligă: 

- să transmită formularul de calificare către părinți prin grupurile de comunicare folosite în 

mod curent; 

- Să explice părinților beneficiile proiectului; 

- Să mențină legătura cu părinții pentru a asigura continuitatea proiectului; 

- să se asigure că la fiecare grupă participantă se înscriu 15 copii, din care minim 6 finalizează 

programul; 

  

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze 

conform scopului stabilit. 

  

Prezentul acord de parteneriat se încheie astăzi ………………. în trei exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

  

 

Gradinița cu Program Prelungit nr. 4  Centrul Lingvistic Twinkle Star 

Director Prof.  Vasilica Damaschin     Director ec. Ruxandra Rață Bucevschi 

 
Semnătura ………………………………… 

 
Semnătura …………………………………. 

 

 

Grădinița ……………………………………………………………………………… 

 
Director ……………………………………. 

 
           Coordonator ……………………………….. 

 
Semnătura ……………………………….. 

 
           Semnătura ……………………………….. 

 


