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SATU MARE

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. PĂRŢILE
I. (Denumirea organizației) ………………………………………………………………....., cu
sediul
în
………………………….,
str.
……………………..…...,
telefon:
………………………..,
fax:
……………………….....,
,
reprezentată
prin
…………………………….……………....,
în
calitate
de
director
şi
………………………………………………………………………….……………….…,
în
calitate de coordonator/i în judeţul ………………………., denumit/ă în continuare
PARTENER.
şi
II. Grupul de inițiativă în calitate de INIŢIATORI DE PROIECT, reprezentat de
- Reprezentanţi:
1. Casa Corpului Didactic Satu Mare – iniţiator de proiect, cu sediul în Satu Mare, str. 1
Decembrie 1918, nr. 6, telefon: 0361801065, fax: 0361801064, e-mail ccdsatumare@yahoo.com,
reprezentată prin prof. dr. VIMAN IOAN, în calitate de director şi bibliotecar documentarist
prof. DUMITRU CAMELIA, e-mail camelia.dumitru70@yahoo.com, denumită în continuare
ORGANIZATOR, manager de proiect.
2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare – iniţiator de proiect, reprezentată de prof. Călin
Durla în calitate de inspector şcolar general şi de prof. Miclăuş Nicu Sever – inspector şcolar
pentru activităţi extraşcolare, prof. dr. Natalia Boloş – inspector de specialitate limba şi literatura
română; prof. înv. primar Angelica Simon – inspector pentru învăţământul primar secţia română,
prof. Govor Daniela – inspector de ştiinţe socio-umane, Sejke Otilia – inspector şcolar
învăţământ preprimar şi primar pentru minorităţi şi rromi, în calitate de coordonatori, denumită
în continuare manager de proiect.;
3. Biblioteca Judeţeană Satu Mare – iniţiator de proiect, reprezentată de Lacrima Camelia
Istrăuan în calitate de director şi de dir. adj. Paula Horotan în calitate de coordonator, denumită
în continuare manager de proiect;
au încheiat prezentul ACORD privind derularea proiectului “Biblioteca: fereastra deschisă
spre nenumărate vieţi” (denumit în continuare “Biblioteca: fereastra deschisă spre
nenumărate vieţi), finanţat de Casa Corpului Didactic Satu Mare.
Art. 2. Obiectul acordului
Obiectul acestui parteneriat este de a implementa şi derula împreună proiectul “Biblioteca:
fereastra deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor”.
Art. 3. Durata acordului
Acordul de parteneriat intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către părți și durează până
la încheierea proiectului: 31 octombrie 2016.
Art. 4. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
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4.1 Reprezentanţii grupului de iniţiativă vor consulta partenerii cu regularitate, îi va informa
despre evoluţia proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor descriptive.
4.2 Partenerul/ii își va/vor desemna coordonatorul/ coordonatorii pentru participarea în cadrul
Proiectului.
4.3 Propunerile pentru modificări importante ale proiectului trebuie să fie convenite de grupul de
iniţiativă cu partenerul/ii înaintea aprobării şi operării modificărilor. Când nu se ajunge la un
acord asupra modificărilor, partenerii principali (grupul de initiative) vor indica acest lucru când
vor opera modificarea.
4.4 Fiecare membru al echipei de proiect îşi va asuma rolurile şi atribuţiile stabilite de echipa de
management al proiectului şi în funcţie de regulamentul secţiunilor la care se înscriu.
4.5 Partenerul se obligă să popularizeze concursul pe site-ul propriu şi prin alte metode, să
asigure derularea la nivel judeţean a Proiectului şi să selecţioneze lucrările propuse la faza
naţională, cu ajutorul unui juriu format din 5 persoane. De asemenea, se asigură că lucrările
propuse pentru faza naţională ajung la organizator la termenele şi în condiţiile stabilite de
regulamentul Oficial şi find însoţite de acordurile prevăzute. Partenerul diseminează proiectul în
presa locală.
4.6 Partenerul asigură difuzarea premiilor în judeţul pentru care este coordonator.
4.7 Organizatorul şi managerii de proiect din echipa de iniţiativă asigură derularea proiectului,
conform termenelor stabilite. Transmite lista câştigătorilor către parteneri, asigură transmiterea
diplomelor şi a adeverinţelor către partenerii coordonatori la nivel judeţean sau către paticipanţii
instituţionali. Acesta realizează afişe şi materiale promoţionale. Organizatorul asigură jurizarea
concursurilor pe secţiuni la nivel national, transmite lista lor prin mijloacele de comunicare
stabilite de comun accord cu partenerii. Transmite materiale de informare mediei şi asigură
participarea acestora la manifestările proiectului.
Art. 5. Dispoziţii finale
5.1 Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate
părţile.
5.2 Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
5.3 Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
Prezentul accord cuprinde 2 pagini şi este întocmit în 4 (patru) exemplare, în limba română, câte
unul pentru fiecare parte.
Reprezentant CCD/ Şcoala/ Colegiul/ Biblioteca…..
Director,
Nume și prenume
Semnătura
L.S.
Data:
Casa Corpului Didactic „Dariu Pop‟ Satu Mare
Director: Dr. Ioan Viman

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Inspector Şcolar General,
Prof. Călin Durla

Biblioteca Judeţeană Satu Mare
Director, Lacrima Camelia Istrăuan

