Anexă la H.C.L. nr. 236 din 31.10.2017

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 – Părțile contractante
Între
Municipiul ROMAN, unitate administrativ-teritorială cu sediul în Roman, Piața RomanVodă nr. 1, județul Neamț, tel. 0233.741.119, fax. 0233.741.604, CUI 2613583, cont
RO78TREZ24A655000510101X deschis la Trezoreria Roman, reprezentat legal prin
Primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu și Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe Carnariu
și
Centrul Județean de Excelență Neamț cu sediul în cadrul Colegiului Național Petru
Rareș, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, Piatra Neamț, tel. 0233.220.018, CUI 2612790, cont
RO55TREZ49121370250XXXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamț, reprezentat legal
prin d-na director, Liliana Georgescu,
în calitate de parteneri.
Art. 2 – Obiectul
Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie colaborarea dintre cele
două părți în vederea ducerii la îndeplinire a misiunii Centrului Județean de Excelență
Neamț care este acela de a asigura performanța și succesul școlar prin:
 selecția, pregătirea și stimularea elevilor capabili de performanță la diferite
discipline
 programe educaționale de instruire diferențiată
 dezvoltarea capacităților individuale, a inteligențelor multiple, a creativității
 promovarea inovației prin inițierea și derularea proiectelor europene
Art. 3 – Durata contractului
Prezentul acord este valabil pentru perioada 1 octombrie 2017 – 31 august 2018.
Art. 4 – Scopul parteneriatului
În scopul asigurării accesului la educație diferențiată a copiilor și tinerilor capabili
de performanțe înalte, Centrul Județean de Excelență Neamț elaborează strategii de
identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea
constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii
științifice, artistice, tehnice și inițiază acțiuni de promovare a copiilor și tinerilor capabili
de performanțe înalte.
Centrul Județean de Excelență Neamț elaborează programe de educație diferențiată
în colaborare cu specialiști din sistemul de învățământ universitar și preuniversitar, pe
discipline arii curriculare sau domenii științifice, artistice, tehnice, asigură anual
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constituirea și funcționarea grupelor de excelență și asigură încadrarea cu personal
didactic pentru grupele de excelență.
În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus menționate, Centrul Județean de
Excelență Neamț elaborează și asigură implementarea unor parteneriate cu diverse
instituții din țară și din străinătate, cu organizații nonguvernamentale, cu comunitățile
locale.
Art. 5 – Resposabilități și obligații
A. Municipiul Roman, în calitate de partener
5.1. Este responsabil pentru punerea la dispoziție a spațiului de desfășurare a cursurilor la
Colegiul Național „Roman Vodă” Roman (1 laborator de informatică, 1 laborator de
fizică și 4 săli de clasă) și la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman (1 laborator de
chimie, 1 laborator de electronică și electrotehnică și o sală de clasă) și asigurarea
utilităților necesare: energie electrică și termică, apă, canal, salubrizare.
5.2. Municipiul Roman își declină orice responsabilitate în ceea ce privește pierderea,
dispariția sau furtul oricăror obiecte aparținând persoanelor care își desfășoară activitatea
în spațiile puse la dispoziție.
5.3. Organigrama Centrului Județean de Excelență Neamț a fost aprobată de Inspectoratul
Școlar Județean Neamț cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanțate din bugetul
consiliilor locale, după cum urmează:
 8,5 norme didactice
 1,5 norme didactic auxiliare (0,5 norme secretar, 0,5 norme administrator
financiar, 0,5 norme informatician)
 0,25 norme nedidactice (îngrijitor).
Cheltuielile ce pot fi suportate de Consiliul Local al Municipiului Roman acoperă
salariile profesorilor care susțin cursuri la grupele din Roman, selectați pentru activitatea
grupelor de excelență, profesori ce vor fi plătiți în regim de plata cu ora.
Justificarea sumelor de plată către Municipiul Roman va fi făcută pe baza statelor
de plată lunare („conform cu originalul”) care vor fi prezentate de Centrul Județean de
Excelență Neamț până la data de 15 ale lunii următoare.
5.4. În calitate de partener, municipiul Roman nu are nicio pretenție financiară în ceea ce
privește cheltuielile cu utilitățile aferente sălilor destinate desfășurării activităților.
B. Centrul Județean de Excelență Neamț
5.5. Primește suma prevăzută la punctul 5.3 și este responsabil de gestionarea ei.
5.6. Elaborează și asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse
instituții din țară și din străinătate, cu organizații nonguvernamentale, cu comunitățile
locale în scopul educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte,
dezvoltă programe proprii de cercetare didactică și organizează conferințe care au ca temă
activitățile specifice centrelor de excelență.
5.7. Este responsabil de recrutarea și selecția grupelor de elevi, pe ani de studiu și
discipline. Grupele de excelență se organizează anual pentru discipline la care se
organizează olimpiade naționale și internaționale, pentru activități care vizează
dezvoltarea competențelor interdisciplinare. Activitățile se finalizează cu o evaluare a
elevilor care primesc diplome de absolvire dacă au promovat la evaluarea finală ori s-au
plasat pe primele 6 locuri la olimpiada județeană a disciplinei de profil.
Pentru anul școlar 2017-2018 la Roman se constituie 14 grupe:
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 5 grupe de matematică (3 grupe la gimnaziu și 2 grupe la liceu)
 3 grupe de limba română (2 grupe de gimnaziu și una la liceu)
 3 grupe de fizică la gimnaziu
 1 grupă de informatică la gimnaziu
 1 grupă de chimie la liceu
 1 grupă de electronică și electrotehnică la liceu
5.8. Asigură recrutarea și selecția profesorilor, elaborarea și aprobarea programelor de
pregătire de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț, elaborarea graficelor de pregătire
a elevilor, comunicarea/colaborarea cu unitățile școlare care găzduiesc activitățile
grupelor de excelență. Pentru cele 14 grupe sunt prevăzute 40 de ore săptămânal care se
vor desfășura în perioada 1 octombrie 2017 – 31 mai 2018, conform graficului postat pe
site-ul centrului, cu excepția sărbătorilor legale, vacanței de Crăciun și a celei de Paști. În
luna mai, după desfășurarea olimpiadelor naționale pe discipline de învățământ, se vor
desfășura cursuri numai la grupele la care există elevi calificați la concursuri naționale
care se desfășoară în luna mai.
5.9. Are obligația de a întocmi și prezenta lunar, până la data de 15 a lunii următoare,
documente „conform cu originalul” din care să reiasă în mod explicit că sumele alocate de
la bugetul Municipiului Roman au fost folosite conform destinației avute în vedere la
punctul 5.3.
5.10. Are obligația de a întreprinde orice alte acțiuni în vederea ducerii la îndeplinire a
scopului acestui acord menționat la art. 3.
Părțile prezentului Acord de parteneriat au obligația de a furniza una alteia toate
informațiile necesare în vederea bunei desfășurări a activităților grupelor de excelență și
de a notifica una celeilalte situații referitoare la orice factori care ar putea afecta negativ
implementarea prezentului Acord de parteneriat.
Art. 6 – Cooperarea cu terțe părți
6.1. În caz de cooperare cu terțe părți, partenerii rămân singurii responsabili cu privire la
respectarea obligațiilor prevăzute în acest Acord de parteneriat.
6.2. Niciun partener nu va avea dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale în
temeiul prezentului Acord de parteneriat.
Art. 7 – Monitorizare
Municipiul Roman are, în mod continuu, responsabilitatea generală pentru monitorizarea
acțiunilor întreprinse de Centrul Județean de Excelență Neamț.
Art. 8 – Modificări, retrageri și dispute
8.1. Orice modificare/completare a prezentului Acord de parteneriat va face obiectul
unui act adițional.
8.2. Partenerii sunt de acord să nu se retragă, cu excepția situației când există motive
inevitabile pentru aceasta. Încetarea acordului se va face numai după achitarea de către
părți a tuturor obligațiilor care le revin până la momentul încetării acordului.
8.3. În cazul oricăror dispute între ei, partenerii sunt obligați să opteze pentru o
soluționare pe cale amiabilă
8.4. Orice dispută legală care ar putea rezulta din sau în legătură cu acest Acord de
parteneriat se va judeca în conformitate cu legislația în vigoare.
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Art. 9 – Neexecutarea obligațiilor și rambursarea sumelor necuvenite
În caz de neîndeplinire totală sau parțială a obligațiilor menționate în prezentul Acord de
parteneriat Centrul Județean de Excelență Neamț se angajează să ramburseze toate
fondurile care au fost primite în mod nejustificat. În cazul încetării acordului de
parteneriat municipiul Roman se angajează să achite toate obligațiile care decurg din
derularea activităților prevăzute în prezentul acord până la data încetării acestuia.
Art.10 – Limba utilizată
Limba utilizată pentru acest Acord de parteneriat este limba română
Art. 11 – Legislație și forță majoră
11.1. Acest Acord de parteneriat este guvernat de legea română
11.2. Nicio parte semnatară nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea
obligațiilor care decurg din prezentul Acord de parteneriat dacă aceasta a fost cauzată
de situații de forță majoră
Art. 12 – Dispoziții finale
Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, ........................, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

Municipiul Roman
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

Centrul Județean de Excelență Neamț
Director,
prof. Liliana Georgescu

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef S.O.E.C.C.Î.M.M.
Mihai Bîrjovanu
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