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Unitatea propunătoare: Unitatea parteneră 1: Unitatea parteneră 1: 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Strada Calea Domnească nr. 127, 

Târgovişte, cod 130167 

 

Nr. 551   /  21.04.2021 

Colegiul Naţional ”Ienăchiţă 

Văcărescu” 

Strada Calea Domnească nr. 235, 

Târgovişte, cod 130016 

Nr. 677 / 21.04.2021 

 

 

 

 

Nr. ______ /________ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 
 Art.1  Părţile contractante   

A. Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, strada Calea Domnească, nr. 127, 

reprezentată de director, prof. Diaconu Diana Elena şi profesori: Vîrtopeanu Victoria, Grigorescu 

Livia, în calitate de organizator 

şi 

B. Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu”, cu sediul în Târgovişte, strada Calea Domnească, nr. 

235, reprezentată de director, prof. Pîrvulescu Dana şi profesori: Cîrstea Nicoleta, Vlad Cătălina, 

Rafira Anca, Chiriac Beatrice, State Gabriel, în calitate de partener 1.  
 

C. ________________________________, cu sediul în ___________________, strada 

_______________________, reprezentată de director, __________________ şi profesori: 

____________________________________________________, în calitate de partener 2.  
 

Art. 2  Obiectul acordului  
Ca urmare a implementării proiectului Erasmus+ 2019-1-RO01-KA102-062407, ”ROBOWEB-Pregatire 

practica europeana in domeniul ROBOticii si al paginilor WEB in vederea insertiei pe piata muncii”, se vor 

organiza activităţi educaţionale online prin care se vor împărtăşi bune practici în predare şi învăţare, folosind 

programarea şi robotica şi se va realiza un schimb de experienţă între cadre didactice care au iniţiat şi aplicat 

la clasă metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-învăţării-evaluării inovative. 

Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părţile contractante în vederea desfăşurării  

unor activităţi educative care să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor şi a cadrelor didactice 

implicate în acest schimb de experienţă. 

Simpozionul Naţional cu tema ”Programarea roboţilor virtuali” se va desfăşura în anul şcolar 2020-2021 

în data de 27.05.2021 în format online sincron, începând cu ora 17.00. 

Încurajăm prezentarea exemplelor de bune practici din partea elevilor şi a cadrelor didactice. 

Secţiunea 1, destinată elevilor. Se vor trimite prezentări de programe/aplicaţii create de către elevi pentru 

programarea roboţilor virtuali. Elevii vor realiza o prezentare în Power Point de maxim 10 slide-uri în care 

vor descrie programul/aplicaţia realizată, vor insera între 3 şi 6 imagini şi vor trimite fişierul cu numele 

NUME.PRENUME.scoala.pptx, la adresa de email: diana.diaconu@ccd-dambovita.ro, inclusiv nr. de 

telefon, până la data de 25.05.2021. Se pot utiliza orice medii de simulare a unui robot virtual. 

Secţiunea 2, destinată cadrelor didactice. Se vor trimite documente de proiectare didactică în care să fie 

evidenţiate elemente de programare a roboţilor, precum Proiect didactic, Planificare calendaristică, Proiect al 

unităţii de învăţare,  programă de opţional la adresa de email: diana.diaconu@ccd-dambovita.ro până la data 

de 25.05.2021. În e-mailul cu fişierul transmis se va specifica CU sau FĂRĂ publicare în revistă, nr. de 

telefon. 

Lucrările primite pot fi publicate gratuit în revista on-line a simpozionului ”Programarea roboţilor virtuali” 

dacă respectă programa şcolară în vigoare. 

Art. 3 Obligaţiile părţilor: 
A. Organizatorul, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, se obligă:  

 Să informeze on-line participanţii despre organizarea simpozionului;  

 Să respecte termenul de desfăşurare a simpozionului;  

mailto:diaconu@ccd-dambovita.ro
mailto:diaconu@ccd-dambovita.ro


Page 2 of 5 
 
 

 Să trimită prin email participanţilor link-ul cu toate elementele necesare conectării la activitatea sincron a 

simpozionului 

 Să primească lucrările cadrelor didactice, elevilor etc. care doresc să fie publicate în revista on-line a 

simpozionului „Programarea roboţilor virtuali”;  

  Să emită şi să distribuie on-line diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice a căror lucrări sunt 

acceptate la simpozion. 

 

B. Partenerul 1, Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu” se obligă:  

 Să popularizeze simpozionul în rândul elevilor şi a cadrelor didactice din colegiu;  

 Să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului;  

 Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi stampilat organizatorului. 

 Să semneze diplomele de participare ale elevilor şi cadrelor didactice a căror lucrări sunt acceptate la 

simpozion 

 

C. Partenerul 2, _______________________ se obligă:  

 Să popularizeze simpozionul în rândul cadrelor didactice din unitatea şcolară;  

 Să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului;  

 Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi stampilat organizatorului. 

 

 

Art. 4 Durata acordului  
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada pregătirii şi derulării 

simpozionului.  

 

Art.5 Clauze finale ale acordului  

A. Simpozionul Naţional cu tema „Programarea roboţilor virtuali” urmăreşte consolidarea 

relaţiilor de colaborare între instituţii şi cadrele didactice din judeţele participante.  

B. Fiecare unitate şcolară parteneră va participa la schimbul de experienţă conform programului. 

 

C. Prezentul acord este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

   

  Director CCD Dâmboviţa,                                      Director Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu”, 

Prof. Diana-Elena Diaconu                                                Prof. Pîrvulescu Dana 

 

 

 

 

 

Director_________________ 

Prof. ___________________ 
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REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII 

Simpozionul Naţional ”Programarea roboţilor virtuali” 

 

- Simpozionul are două secţiuni: 

 Secţiunea 1 pentru elevi  

 Secţiunea 2 pentru cadre didactice / personal didactic auxiliar 

- Participarea se va face  în format online sincron.  

- Se vor oferi diplome de participare şi un volum cu ISBN cu rezumatele lucrărilor participanţilor la 

simpozion. 

- Înscrierea participanţilor se va face până la data de  25.05.2021, prin e-mail la adresa 

diana.diaconu@ccd-dambovita.ro,  prin transmiterea formularului de înscriere ataşat, 

obligatoriu, în format editabil (de exemplu, Word, nu în forma scanată sau scrisă de mână). 

- Transmiterea lucrărilor şi a rezumatelor se va face până la data de 25 mai 2021 în format editabil 

prin e-mail  la adresa diana.diaconu@ccd-dambovita.ro, cu specificarea numelui autorului şi a 

unităţii şcolare în cadrul documentului ataşat. 

- Se admite un singur autor la elaborarea unei singure lucrări. 

- Lucrările vor avea între 4 – 10 pagini şi vor fi însoţite de un rezumat de maximum două pagini. 

Vor fi redactate utilizând programele de procesare a textului din suita Office (Word) sau 

compatibile cu acesta, format A4, font Times New Roman, mărime 12, distanţa dintre 

rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. Se vor folosi diacriticele 

româneşti. Titlul lucrării va fi centrat, mărime 14, Bold, iar sub titlu, la două rânduri, se vor 

scrie autorul/ autorii  lucrării, instituţia, localitatea, judeţul, cu Times New Roman 12, 

aliniat dreapta. La sfârşit, se va consemna bibliografia (referinţe bibliografice), după cum 

urmează: 

- pentru cărţi: NUMELE, Prenumele autorului, TITLUL LUCRĂRII, editura,  oraşul, anul apariţiei. 

- pentru articole: NUME, Prenume, TITLUL LUCRĂRII, „Denumirea revistei”, anul, volumul (nr.), paginile. 

- Conţinutul lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanţă cu tematica simpozionului; 

- Autorii au obligaţia să respecte legislaţia drepturilor de autor şi să evite orice formă de plagiat. Întreaga 

răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii Simpozionului nu-şi asumă nicio răspundere pentru 

nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislaţia drepturilor de autor şi a realizării 

de plagiat. 

- La secţiunea 1 vor participa elevi, la secţiunea 2 vor participa cadre didactice, profesori 

de orice specialitate, învăţători, informaticieni; 

- Lucrarea va putea fi expusă folosind prezentarea ppt de maxim 10 slide-uri  sau Word. Timpul alocat 

prezentării este de maxim 7 minute pentru o lucrare. 
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- Nu se percepe taxă de participare. Pentru participanţii din judeţul Dâmboviţa, ridicarea diplomelor se face 

de la secretariatul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, iar pentru participanţii din alte judeţe, acestea 

vor fi expediate pe adresa trecută în fişa de înscriere, cu condiţia transmiterii unui plic autoadresat şi 

timbrat corespunzător. 

- Susţinerea lucrărilor va avea loc în sesiuni de câte 40 de minute, cu aplicaţia ZOOM, în urma transmiterii 

de către organizatori a link-ului de acces pe adresa de email din fişa de înscriere. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

Simpozionul Naţional ”Programarea roboţilor virtuali” 

 

 

Nume şi prenume autor  

Unitatea de învăţământ 

Localitate/Judeţ 

 

Telefon, adresă de e-mail  

Titlul lucrării  

Secţiunea (selectaţi o singură 

variantă) 

 Secţiunea 1 – destinată elevilor. Se vor trimite 

prezentări de programe/aplicaţii create de către elevi 

pentru programarea roboţilor virtuali 

 Secţiunea 2 – destinată cadrelor didactice. Se vor 

trimite documente de proiectare didactică în format 

word, în care să fie evidenţiate elemente de 

programare a roboţilor, precum Proiect didactic, 

Planificare calendaristică, Proiect al unităţii de 

învăţare. Exemple de bune practici 

Opţiunea cadrului didactic 

(selectaţi o singură variantă)  

Lucrările primite pot fi publicate gratuit în revista on-line a 

simpozionului ”Programarea roboţilor virtuali” dacă respectă 

programa şcolară în vigoare 

 DA, doresc să fie publicată lucrarea 

 NU doresc să fie publicată lucrarea 

Modalitatea de prezentare  PPTX          DOCX 

Adresa la care doriţi să primiţi 

diploma de participare (se va 

trimite acordul de parteneriat 

semnat şi un plic A4 cu timbru, 

autoadresat) 

 

 


