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DAA 1 SC _____ / _______________ _ ___ 

NR/DATA_JUD 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Încheiat azi, __________ 
în conformitate cu cerinţele Legii Educaţiei şi cu regulamentul de funcţionare a Unităţii de 

Învăţământ 
 

Programul educaţional "De-a arhitectura în oraşul meu" 
 
 

I. Părţile acordului 
 
I.1. ASOCIAŢIA  D E – A   A R H I T E C T U R A,  cu sediul în Bucureşti, str. Corneliu Botez nr. 10, 
Sector 2,  e-mail: office@de-a-arhitectura.ro, număr de înregistrare în Registrul  Naţional al 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 243/A/2013, CIF: 31137149,  reprezentată legal de către arh. Mina Sava, în 
calitate de preşedinte 
 
şi 
 
I.2. Unitatea de învăţământ: 
 
Denumirea completă a unităţii şcolare: 
 _________________________________________________________________________________ 
Localitate, judeţ: ___________________________________________________________________ 
Adresă poştală: ____________________________________________________________________ 
Tel. / Fax: __________________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
reprezentată legal prin  
Nume, prenume, director: ___________________________________________________________ 
   

II. Scopul acordului de parteneriat 
II.1. Scopul acordului este reglementarea cooperării dintre părţi în vederea derulării programului 
educațional “De-a arhitectura în oraşul meu” pe durata întregului an școlar __________, curs 
opţional curriculum la decizia şcolii sau extracurricular, pentru clasa/clasele înscrise pentru asistenţă 
conform formularelor  de înscriere completate de către profesorul/profesorii clasei/claselor, 
formulare care constituie parte integrantă a acestui acord.  
 Scopul contractului se poate extinde prin act adiţional şi asupra eventualelor activități legate 
de educația de arhitectură și mediu construit în Săptămâna Altfel, sau în Calendarul Activităților 
Educative de la Inspectoratul Școlar Județean, precum și alte activități conexe asupra cărora cele 
două părți se pun de acord.  
 
 
II.2. Descrierea programului educaţional 

Programa şcolară „De-a Arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediul construit”, clasa  
a III-a sau a IV-a, învăţământ primar, a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 
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4422 din 28 august 2014. Materialele didactice pentru programul educațional fost realizate de 
Asociaţia De-a Arhitectura, în 2012, ca parte a programului cultural „De-a arhitectura, deschiderea 
şcolarilor către arhitectură şi mediu construit”, al Filialei Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din 
România, derulat în parteneriat cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universității 
Bucureşti, finanţat prin Taxa Timbrului Arhitecturii. 

Acest program educaţional interdisciplinar integrativ pune la lucru creativitatea elevilor, îi 
face mai atenţi la ce se întâmplă în oraşul lor şi îi ajută să descopere lumea fascinantă a arhitecturii. 
Oraşul/localitatea în care ei trăiesc este materialul didactic de referinţă. Programul are un suport 
metodologic detaliat pentru profesor, un caiet al elevului şi materiale didactice vizuale. Cursul 
utilizează metoda de învaţare experienţială, urmând structura „observ-analizez-construiesc-prezint”. 
Prima parte a demersului educaţional urmăreşte achiziţionarea de informaţii prin experinţa directă a 
elevilor: expediţii în jurul şcolii, experiment, joc şi prezentări vizuale, iar cea de-a doua este aplicaţia 
practică a celor învaţate anterior, elevii lucrând împreună la un proiect comun. Fiecare an şcolar se 
va finaliza la disciplina opţională de educaţie de arhitectură şi mediu construit cu un vernisaj cu 
proiectul elevilor. În cadrul programului copiii vor dezvolta aptitudinile de observaţie, percepţie şi 
analiză critică a mediului construit. Le va fi stimulată creativitatea şi dezvoltate simţul spaţial şi 
cultura vizuală. De-asemenea îşi vor îmbunătăţi abilităţile de colaborare, comunicare şi lucru în 
echipă. Programul este şi un bun instrument de stimulare a simţului civic. 

De asemenea, programul oferă profesorului clasei o oportunitate de dezvoltare 
profesională, ocazia de a aplica teorii noi din domeniul ştiinţelor educaţiei, o abordare 
transdisciplinară/ interdisciplinară, stimularea interesului elevilor pentru învăţare, aplicarea unor 
sugestii metodologice şi crearea unor noi contexte de învăţare. 
 
II.3. Activități pentru care este necesară colaborarea: 

- Implementarea cursului “De-a arhitectura în oraşul meu” în clase care aparţin acestei unităţi 
de învăţământ de către cadrele didactice, prin implicare directă nemijlocită în pregătirea şi 
susţinerea orelor de curs, conform programei şcolare aferente. 

- Asistenţa oferită de către Asociaţia De-a Arhitectura prin oferirea accesului la resurse 
educaţionale (ghidul metodologic detaliat al cursului, materiale didactice pentru profesori şi 
elevi) şi acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de 
experiențe în grupul îndrumătorilor, monitorizare şi coordonare regională. 

- În funcţie de înscrierile şi disponibilitatea voluntarilor din fiecare localitate, asistenţa unui 
specialist voluntar (arhitect, student arhitect, urbanist sau peisagist) care sprijină profesorul 
clasei pe parcursul anului şcolar, la distanţă (în pregătirea periodică a orelor) sau direct la ore 
(pregătirea şi susţinerea orelor împreună cu profesorul clasei), ca persoană-resursă de 
specialitate. Voluntarul asociaţiei îşi va derula activitatea în contact cu elevii numai împreună 
cu şi în prezenţa cadrul didactic al clasei respective. 

- Pregătirea prealabilă începerii anului şcolar a profesorilor implicaţi, împreună cu voluntarii -  
studiu individual ghidat şi atelier de formare, pregătire oferită gratuit în funcţie de obţinerea 
sprijinului financiar solicitat asociaţiilor profesionale ale arhitecţilor sau sponsorilor privaţi. 

- Derularea unui proces sistematic de monitorizare şi documentare a cursului desfăşurat în 
această unitate de învăţământ.  

- Organizarea de prezentări şi/sau expoziții cu rezultatele elevilor participanţi în activitățile 
didactice (în cadrul şcolii, a cercurilor didactice sau ca parte a unui eveniment de arhitectură 
local) și inițierea unor acțiuni în parteneriat care ar aduce vizibilitate ambilor parteneri. 

- Acordarea de certificate profesorilor şi elevilor. 
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III. Durata acordului de colaborare 
III.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pe perioada aferentă pregătirii înainte de începerea 
anului şcolar şi pe cea a derulării cursului pe parcursul anului şcolar:  01 iulie _____ – 30 iunie _____ 
III.2. În cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părţile vor conveni asupra 
prelungirii acestui acord cu un act adițional. 
 

IV. Obligaţiile părţilor semnatare ale acordului 
IV.1. Asociaţia De-a Arhitectura se obligă: 

- să asigure sprijin şi monitorizare în aplicarea programei cursului De-a Arhitectura în orașul meu; 
- să furnizeze informaţii privind persoanele resursă care vor intra în şcoli şi care vor participa la 

desfăşurarea activităţilor; 
- să informeze cadrele didactice şi elevii cu privire la conţinutul proiectului educațional la care 

vor participa; 
- să elibereze adeverinţe de participare la curs tuturor elevilor şi cadrelor didactice participante. 

IV.2. Unitatea de Învăţămînt se obligă: 
- să asigure logistica şi aprobările necesare activităţilor didactice pentru desfăşurarea cursului –

prezentări cu mijloace vizuale în clasă, expediţii în jurul şcolii, fotografierea activităţilor şi 
lucrărilor elevilor, spaţii de lucru şi depozitare pentru lucrările elevilor etc. ; 

- să informeze părinţii cu privire la activităţile didactice din cadrul cursului şi să solicite sprijinul 
acestora acolo unde este necesar; 

- să faciliteze accesul în şcoală a persoanelor resursă desemnate de Asociaţia De-a Arhitectura 
pentru acest curs; 

- să permită şi să faciliteze participarea cadrelor didactice şi a elevilor la desfăşurarea tuturor 
activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor. 

- să respecte dreptul de proprietate intelectuală al Asociaţiei asupra tuturor materialelor 
didactice ce aparţin programului educaţional De-a arhitectura în oraşul meu, pe care aceasta le 
pune gratuit la dispoziţia sa, şi să precizeze autorii (Asociaţia) atunci când face referinţă la ele; 

- să nu folosească materialele didactice puse la dispoziţia sa de către Asociaţie decât în scopul 
precizat la art. 1.1. Deasemenea, nu le poate folosi ca atare, integral sau parţial, pentru alte 
cursuri şi activităţi având acelaşi obiect, decât cu consimţământul în scris al Asociaţiei; 

- să nu utilizeze sigla şi/sau numele „de-a arhitectura” pentru alte activităţi ce nu aparţin 
Asociaţiei. 

 
V. Încetarea acordului de colaborare 

V.1. Prezentul acord de colaborare încetează prin: 
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au căzut de acord pentru  
prelungirea lui; 
b) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute prin prezentul acord de parteneriat de către una 
dintre părţi; cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în scris nerespectarea 
obligaţiilor acceptate prin semnarea prezentului acord şi să solicite remedierea situaţiei create; în 
cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea obligaţiilor sale, acordul încetează de drept; 
c) caz de forţă majoră. 
V.2. Forţa majoră: 
a) Niciuna din părţile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin în baza 
prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită prin lege. 
b) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea 
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
 
 

VI.  Litigii 
VI.1. Orice neînţelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 
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VII. Clauze finale
VII.1. Acest acord de parteneriat nu oferă niciunei părţi dreptul de a angaja cealaltă parte în
activităţi acte de comerţ/evenimente/proiecte fără acordul scris al acesteia din urmă, conform
clauzelor din acest acord.
VII.2. Modificarea prezentului acord de colaborare se face numai prin acordul scris al părţilor.
VII.3. Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor acţiunilor întreprinse în demersurile  organizării
şi desfăşurării activităţilor propuse, atâta timp cât acestea fac obiectul obligaţiilor asumate de
fiecare parte.

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte, azi, __________. 

Preşedinte  
Asociaţia De-a Arhitectura 
arh. Mina Sava 

(Semnătura și ștampilă) 

Director  
Unitate de învățământ 

(Semnătura și ștampilă) 

Cadre didactice clase  
an şcolar __________: 

(nume, clasa, semnătura) 

Pentru o buna desfăşurare a activităţilor în care sunt implicate în comun cei doi parteneri, sunt desemnate 
următoarele persoane responsabile pentru colaborare: 

Date contact: 
ASOCIAŢIA  D E – A  A R H I T E C T U R A 
Email: office@de-a-arhitectura.ro
Adresa poştală: str. Serg. Dumitru Matei nr. 6, Bucureşti 2, 020321   
Coordonator local program: ___________________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________
Tel.: ______________

Unitatea de Învăţământ 
__________________________________________________________________________________________ 
Persoana contact/ Coordonator program: ________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________
Tel.: ______________
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