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Protocol de colaborare 

încheiat la data de:.................................... 

între partenerii : 
 

- Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” , cu sediul în Bârlad, Str. Mihai Eminescu,Nr. 1, tel.0235/413003, 

e-mail: liceminescubarlad@yahoo.com, reprezentată de director prof. Veronica-Mihaela HUIBAN și 

prof. Doina Radu și prof. Liliana Paraschiv coordonatori proiect, 

şi 

- ...................................................................................... , cu sediul în ..........., Str……………………….   

 tel./fax ......................................................., e-mail:........................................................:, reprezentată de 

dir.................................................................și prof. ........................................................................în 

calitate de coordonator pe unitate. 

 

Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor 

partenerilor în cadrul Festivalului-Concurs ”Nestemate folclorice”, din Proiectul educațional  

”Moștenitorii folclorului românesc” cuprins în CAELJ Vaslui, an școlar 2021-2022, poziția 73. 

 

Articolul 1  

 

A. Rolul şi responsabilităţile Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu”  Bârlad:  

1. Coordonarea implementării proiectului, conform planului aprobat al proiectului 

2. Realizarea activităţilor conform graficului proiectului 

3. Realizarea Festivalului-Concurs ”Nestemate folclorice”, ca activitate din proiect; 

4. Monitorizarea, evaluarea, diseminarea rezultatelor şi realizarea produsului final 

 

 B.Rolul si responsabilităţile ........................................................................................................... :   

1. Participarea la Festivalul-Concurs ”Nestemate folclorice”, Bârlad, ediția aIII-a 

 

Articolul 2 Durata parteneriatului 

Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului ( octombrie 2021 –  iunie 

2022). 

Articolul 3 Dispoziţii finale 

Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi. 

Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”                           Unitatea școlară...............................................  

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

                                                   

                   Director,                                                Director, 

        Prof. Veronica-Mihaela HUIBAN                           
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FESTIVAL – CONCURS JUDEȚEAN DE FOLCLOR 

”NESTEMATE FOLCLORICE„ 

Ediția III 

Bârlad,  Mai -Iunie  2022 

 

Unitatea de învățământ: 

Localitatea/Județul: 

Numele și prenumele cadrului didactic coordonator. 

Adresa: 

Număr telefon și E-mail: 

Se va completa doar secțiunea aleasă 

Secțiune Nume prenume 

elevi/elev/ denumire 

grup/formație 

Școala/ Clasa 

Localitate/ Județ 

Titlul  cântecului 

Secțiunea I – grup 

vocal folcloric 

 

 

   

 

Secțiunea II – solist 

vocal 

 

   

 

Secțiunea III – grup 

instrumental folcloric 

 

   

 

Secțiunea IV – solist 

instrumental 

 

 

   

 

Secțiunea IV – 

formații de dans 

 

   

 



 
 

 

Acord pentru drept de publicare și prelucrare a datelor 

 

 

 

Subsemnatul………………………………………………………părinte 

(reprezentant legal) al elevului/ei………………………………………….sunt 

de acord cu participarea acestuia/ea la Concursul - Festival ”Nestemate 

folclorice”, precum și cu apariția ei/lui în filmul realizat cu această ocazie.  

Am luat la cunoștință că înregistrările din cadrul acestui concurs vor fi 

redate pe Facebook și de televiziunea online ConyTv din Bârlad. 

De asemenea, îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale, 

conform normativelor europene în vigoare (679/2-16), pentru evidențierea 

participării la acest concurs. 

Concursul- Festival ”Nestemate folclorice”, se află la a treia ediție, face 

parte din activitățile Proiectului educațional ”Moștenitorii folclorului românesc” 

și este cuprins în CAEJ Vaslui, an școlar 2021-2022, poziția 73.  

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                       Semnătura                                                                                                                                                         

LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU” 
StradaMihaiEminescu , nr.1 , Bârlad , cod poştal 731199, CIF : 4446562 

Tel/fax 0235413003(director) si (secretariat), 0235413004 (contabilitate) 

e-mail: liceminescubarlad@yahoo.com 
http://www.liceuleminescubarlad.ro/  

mailto:liceminescubarlad@yahoo.com
http://www.liceuleminescubarlad.ro/

