
 
 
Municipiul Alexandria    Anexa la H.C.L. nr.131 din 27 aprilie 
2018 
Consiliul Local 
 
Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza”                             Municipiul Alexandria                              
Str.CARPAŢI nr.27, Alexandria                                                Str. Dunării 139               
Ţara: ROMÂNIA                                                                        Ţara: ROMÂNIA 
Tel. / fax: +40247316762                                                            Nr. de telefon/fax: 0247317732,  
      0247317733        primalex@alexandria.ro        
Nr……… / ………………                                                           Nr……………. /…………….. 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
Încheiat astăzi, ………………………….. 

 
1. Părţile contractante: 
Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” cu sediul   în ROMÂNIA, oraşul ALEXANDRIA 
,str. Carpaţi nr.27 reprezentat de profesor Florin -  Viorel STĂNOIU, director de unitate şi de 
prof. Florica CHIAR , iniţiator de proiect, în calitate de Aplicant; 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria str. Dunării nr. 139, reprezentat legal 
prin primar Victor DRĂGUŞIN în calitate de Partener. 
2. Obiectul parteneriatului: 
Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Aplicant şi Partener 
în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor cuprinse în cadrul Festivalui –Concurs 
Internaţional „În paşi de dans” ediţia a X –a 2018.  
3. Grup ţintă: elevi din învaţământul preuniversitar din ROMÂNIA, BULGARIA, TURCIA, 
GRECIA,  cadre didactice, părinţi, comunitatea. 
4 . Contribuţia părţilor la realizarea colaborării: 
 Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” desemnează ca responsabil pentru realizarea 
colaborării convenite pe Chiar Florica, având funcţia de profesor şi coordonator al proiectului. 
 Municipiul Alexandria desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării 
convenite pe Eugen Delcea având funcţia de sef serviciu. 
 Părţile semnatare ale acestui protocol convin ca finanţarea festivalului, să se facă după 
cum urmează: 

- Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Alexandria – 15.000 lei, din sponsorizări, 
- Municipiul Alexandria – 2.000 lei, conform bugetului pe anul 2018. 
În cadrul parteneriatului, COLABORATORII se obligă: 



a) Să menţină o legătură permanentă cu instituţia parteneră, prin reprezentanţii desemnaţi, în 
scopul informării prealabile, reciproce eficiente şi loiale privind acţiunile de interes 
comun desfăşurate de oricare dintre parteneri. 

b) Să respecte legislaţia şcolară în vigoare atunci când demarează acţiuni educative în 
unităţile de învăţământ partenere. 

c) Să participe în echipe mixte la activităţile de pregătire şi desfăşurare a proiectului. 
d) Să consulte în prealabil instituţia parteneră atunci când desfăşoară campanii de informare 

legate de proiect şi activităţile proiectului, cu implicarea elevilor şi a personalului din 
unităţile de învăţământ partenere. 

e) Să informeze periodic forurile superioare de care aparţin asupra derulării activităţilor 
prevăzute în proiectul anexat prezentului protocol de colaborare, solicitând avizările 
dispuse de legislaţia în vigoare pentru acestea. 

 
5. Durata parteneriatului de colaborare: 
 Parteneriatul se încheie pe durata organizării şi desfăşurării Festivalului – Concurs 
Internaţional “În paşi de dans” ediţia a X-a, proiect desfăşurat în perioada 01.12.2017 -20.05 
2018. 
6. Răspunderea părţilor: 

Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect 
negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin 
clauzele contractuale, conform legii. 
7. Clauze de încetare a colaborării: 

Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 
a. Hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 
b. Cazul de forţă majoră; 
c. Nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată 

poate cere realizarea unilaterală a acestuia. 
8. Alte clauze ale desfăşurării colaborării: 
 Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se 
efectuează în scris sau prin corespondentă electronică. 
9. Litigii: 
 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului protocol de colaborare, se vor 
soluţiona pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanţă. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, 
câte un exemplar pentru fiecare partener. 
 
Colegiul National „Aexandru Ioan Cuza”                               Municipiul Alexandria 
            DIRECTOR,                                                                              Primar, 
     Prof. Florin – Viorel STĂNOIU                          Victor DRĂGUŞIN 
 



 
        Coordonator de proiect,                                                            Director executiv, 
          Prof. Florica CHIAR                                                               Ec. Haritina Gafencu 
 
 
                        Director executiv, 
                                Jr. Chesnoiu Postumia    
 
 
                                                                                                     Responsabil colaborare,  
                                                             Eugen Delcea 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER, 

Bogdan Alin DONCEA 
 


