Acord de Parteneriat privind derularea proiectului şi a concursului
„PORŢI DESCHISE CĂTRE LUME – 2018”1
Ediţia a VII-a martie – mai 2018
Art. 1. Părţile
1. Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul”, cu sediul în BAIA MARE, str.
Progresului nr.43, codul fiscal: 3627242, reprezentată prin pr. Lect.Univ.Dr. Marius Nechit, în
calitate
de
director
partener
principal
(solicitant),
şi
coordonatorul
de
proiect...................................................
2. ………………………………………………………………………………………., cu sediul în
……………………………………………………………………………………………………….
codul fiscal,…………………., reprezentată prin ................................................................, în
calitate de ................................... - partener secundar, şi coordonatorul de proiect..................

..............................................., au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul: „PORŢI DESCHISE CĂTRE
LUME - 2018”, care are ca activitate principală organizarea şi desfăţurarea Concursului Naţional de
Proiecte Ştiinţifice cu acelaşi nume, ediţia a VII-a. Modul de desfăşurarea al concursului este descris în
Regulamentul de concurs ataşat proiectului. Locul de desfăşurarea al concursului faza judeţeană şi faza
naţională este localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş.
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
3.1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor cererii
de finanţare ce urmează a fi depusă, precum şi a cererii de înscriere a concursului CAEN – care
sunt documentele principale în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
Organizaţia
Solicitantul
(partener
principal)

Partener 1

Roluri şi responsabilităţi în proiect
Organizarea echipei de proiect. Organizarea concursului şi implementarea proiectului.
Depunerea documentaţiilor necesare pentru înscrierea concursului în Calendarul Naţional al
Concursurilor Extraşcolare 2018, precum şi depunerea documentaţiilor pentru obţinerea de
finanţări necesare derulării proiectului/concursului. Elaborarea Regulamentului concursului.
Realizarea mapelor pentru participanţi şi transmiterea lor prin poştă către participanţii la
secţiunea „cu participare indirectă”. Jurizarea lucrărilor. Afişarea rezultatelor concursului pe
site-ul liceului.
Mediatizarea concursului la nivelul judeţului de domiciliu. Susţinerea partenerului principal
prin înscrierea la concurs a unor echipaje de elevi din unitatea de învăţământ a partenerului
secundar şi/sau din unităţile de învăţământ din judeţul de domiciliu.

Art. 4. Durata acordului. Acordului se încheie pe termen nelimitat.
Art. 5. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
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5(1) Solicitantul va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare, precum şi proiectul ce se va
depunde pentru înscrierea proiectului în CAEN 2014.
5(2) Solicitantul va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul acţiunii.
5(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (de exemplu: activităţi, parteneri, etc.),
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării proriectului de către Inspectoratul Şcolar
al Judeţului Maramureş şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Când nu se ajunge la un acord asupra
modificărilor, solicitantul va indica acest lucru când va solicita aprobarea.
5(4) Partenerul va beneficia de reducerea taxei de însciere în funcţie de fondurile primite pentru
organizarea concursului.
5(5) Alte drepturi şi obligaţii vor fi stabilite pe parcurs de comun acord.
Art 6. Dispoziţii finale
6.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele părţi.
6.2. Părţile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea română.
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru dosarul ce se
depune la Ministerul Educaţiei Naţionale.
Semnături
Solicitant
(partener principal)

Numele şi funcţia persoanelor
autorizate să semneze

Semnătură şi ştampilă

Data şi
locul

Semnătură şi ştampilă

Data şi
locul

Director
pr. Nechita Marius
Partener secundar

Numele şi funcţia persoanelor
autorizate să semneze
………………………………….
……………………………………….
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