
Lista protocoalelor si a acordurilor de colaborare 

AN ȘCOLAR 2018-2019

1
Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alexe Marin” din Slatina în cadrul proiectului regional - sesiunea de referate 

și comunicări științifice „Chimia Verde – chimia durabilă” ediția a IV-a

2
Parteneriat cu Şcoala gimnazialǎ ,,Prof. Gh. Dumitreasa” în cadrul Simpozionului Judeţean ”Tradiţii şi 

obiceiuri locale”

3
Acord de Parteneriat Educaţional între Colegiul Naţional ,,Ştefan Odobleja” din Craiova în cadrul Conferinței 

Naționale „Tehnică, Inovaţie și Creativitate în Contextul Protecţiei Mediului”

4 Acord de parteneriat cu Școala profesională specială nr. 3

5
1.      Poliţia română – Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor “Unde-i lege, nu-i

tocmeală!”

6
DGPMB, Poliţia sectorului 2, secţia 8 Poliţie  – Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile, precum şi a 

faptelor de natură penală sau contravenţională în rândul elevilor

7 Acord de parteneriat cu Școala Specială nr 2

8 Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Nicola Tesla 

9 Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Sfantul Pantelimon

AN ȘCOLAR 2019-2020

1
Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alexe Marin” din Slatina în cadrul proiectului regional - sesiunea de referate 

și comunicări științifice „Chimia Verde – chimia durabilă” ediția a IV-a

2 Acord de parteneriat cu Școala profesională specială nr. 3

3 Parteneriat cu Asociația ROI, în cadrul proiectului ”YEEI! Antreprenoriat la puterea tinerilor”

4 Parteneriat cu Junior Achievement România, în cadrul programelor de educație antreprenorială

5 Parteneriat cu CCR Reverse Logistics Group, în cadrul proiectului ”Caravana deșeurilor

6 Acord de parteneriat - Clubul Copiilor Mediaş (Concursul Naţional ,,Chimia - științǎ sau magie?'')

7
Acord de parteneriat - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' (Concursul Interjudeţean ,,Marea Galerie de Ştiinţǎ şi 

Tehnologie'') 

8
Acord de pareteneriat - ,,Școala gimnazialǎ Episcop Melchisedec - Gârcina''- jud. Neamţ (Concursul Naţional 

,,Combate violenţa prin creativitate!'')

9
Protocol de parteneriat interinstituţional încheiat în cadrul Proiectului ,,Promovarea învǎţǎmântului 

profesional şi tehnic'' 

10
Protocol de parteneriat interinstituţional încheiat în cadrul Proiectului ,,Promovarea învǎţǎmântului 

profesional şi tehnic'' - Şcoala gimnazialǎ ,,Ferdinand I''

11
Parteneriat cu Biroul de informare a Parlamentului European prin proiectul ”Școli-ambasador a Parlamentului 

European”

12
Poliţia română – Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor “Unde-i lege, nu-i 

tocmeală!”



13
DGPMB, Poliţia sectorului 2, secţia 8 Poliţie  – Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile, precum şi a 

faptelor de natură penală sau contravenţională în rândul elevilor

AN ȘCOLAR 2020-2021
1 Parteneriat cu Junior Achievement România, în cadrul programelor de educație antreprenorială

2
 Parteneriat cu Scoala Postliceala Carol Davila in cadrul programului Cum sa avem o viata sanatoasa in era 

digitala

3
 Parteneriat cu Colegiul National Matei Basarab in scopul derularii unor lectii demonstrative si al schimbului 

de experienta intre elevii celor doua licee.

AN ȘCOLAR 2021-2022
1 Parteneriat cu Junior Achievement România, în cadrul programelor de educație antreprenorială

2 Parteneriat cu Asociația Institutul pentru parteneriat social Bucovina

3 Acord parteneriat cu ”Universitatea de științe agronomice și medicină veterinară București”

4 Parteneriat cu Clubul copiilor Sebeș

5 Acord parteneriat cu Clubul sportiv școlar nr. 2 București

6 Acord parteneriat ”Filmare în spațiu” societatea PROTV 

7
Parteneriat cu Scoala Postliceala Carol Davila in cadrul programului Cum sa avem o viata sanatoasa in era 

digitala

8
Protocol de cooperare cu Poliția secția 8 pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și a comiterii de fapte 

antisociale în incinta și în zona adiacentă unității școlare


