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ACORD DE PARTENERIAT

Părţile:
Asociația Pro Mediu Teleorman cu sediul în Str. Tudor Vladimirescu, Bloc F13, scară E, apart.

85,  Alexandria,  Teleorman – asociație  profesională,  independența,  autonomă,  apolitică,  nonprofit,  cu
patrimoniu propriu, constituită în temeiul  O.G. nr. 26/2000 privind asociații și fundații, cu modificările şi
completările ulterioare, reprezentant Hagiescu ZAMFIRA, inițiator proiect, în calitate de SOLICITANT

Municipiul Alexandria cu sediul în str. Dunării nr. 139, Alexandria, Teleorman, reprezentat legal
prin primar Victor DRĂGUŞIN în calitate de PARTENER

Articolul 1. – Obiectul parteneriatului:
1.1. Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea in proiectul „Art terapie prin

reciclare”
1.2. Scopul proiectului urmăreşte dezvoltarea de comportamente pentru integrare socială, în rândul

tinerilor  cu Sindrom Down din Alexandria,  prin aplicarea  metodelor  de educație  nonformală  și  de art
terapie având la baza reciclarea materialelor din gospodărie în scop sustenabil economic.

1.3.  Activitatea  de  bază  a  proiectului  constă  în  activități  cu  caracter  creativ,  inovativ,  inclusiv
ateliere de creație, unde se va pune accent pe reciclarea materialelor din gospodărie.

Articolul 2. – Principii de bună practică a parteneriatului:
2.1. Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului  în modalitățile precizate în solicitarea

de finanțare și prezentul Acord de parteneriat.
2.2. Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerul său și să-l informeze asupra tuturor

aspectelor privind evoluția proiectului.
2.3.  Partenerii  trebuie  să  implementeze  activitățile  proiectului  cu  respectarea  standardelor

profesionale și de etică.

Articolul 3. – Durata parteneriatului: 
Parteneriatul se desfășoară pe perioada anului 2023.

Articolul 4. – Contribuția părților:
Părţile  semnatare  ale  acestui  protocol  convin  ca  finanţarea  proiectului,  să  se  facă  după  cum

urmează:
- Asociația Pro Mediu Teleorman – 33.823 lei

- Municipiul Alexandria – 5.000 lei

Articolul 4. - Răspunderea părţilor:
1.1.Municipiul Alexandria să asigure finanțarea pentru:

- asigurarea contravalorii transportului a unui grup de tineri cu Sindromul Down pentru vizitarea
unor ateliere de creație, pentru schimb de experiență

1.2.Asociația Pro Mediu Teleorman:



va folosi finanțarea exclusiv pentru scopul proiectului „Art terapie prin reciclare”

-       să mențină o legătură permanente cu partenerul în scopul informării  prealabile, reciproce,
eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate,

-       să respecte legislația în vigoare atunci când demarează acțiuni educative în unitățile școlare
de învățământ partenere.

Articolul 5. - Clauze de încetare a colaborării:
Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării:

- hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;
- cazul de forţă majoră;

-   nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate cere 
realizarea unilaterală a acestuia.

Articolul 4. - 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.
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Președinte de ședința
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            AUGUSTIN Ioan


