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MUNICIPIUL ROMAN           COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

 

 

I. PĂRŢILE: 

Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, judeţul Neamţ, 

reprezentată prin domnul Lucian-Ovidiu Micu - primar, 

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni”, cu sediul în Roman, Bdul. Republicii nr. 1-3, judeţul 

Neamţ, reprezentat prin doamna Mariana-Gabriela Dascălu – director. 

  

II. SCOPUL 

Prezentul Acord de parteneriat se încheie în scopul asigurării cadrului de cooperare între 

cele două părţi, potrivit competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare. 

 

III. OBIECTUL 

Obiectul acordului de parteneriat îl constituie colaborarea pentru organizarea activităților 

din cadrul Concursului Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”, ediția a XV-a, la Roman, în 

data de 12 aprilie 2017, organizator Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman în parteneriat cu 

Municipiul Roman. 

 

IV. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 

Fiecare parte va asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise şi a provenienţei lor, 

dacă partea care le-a furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter. Informaţiile şi 

suportul lor material, primite în conformitate cu prevederile prezentului parteneriat, vor putea fi 

transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare. 

 

V. DURATA ASOCIERII 

   Acordul de parteneriat se încheie pentru perioada 30.03.2017 - 31.05.2017. 

  

  

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

6.1. MUNICIPIUL ROMAN: 

-Contribuie la derularea Concursului Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”  cu suma de 

1.000 lei, TVA inclus, reprezentând finanţare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de 



organizare, respectiv pentru tipărirea volumului de versuri „Dor de poezie” care cuprinde cele 

mai reușite creații lirice ale elevilor participanți la concurs precum și pentru realizarea de 

trofee/plachete pentru premierea elevilor. 

-Pune la dispoziţia partenerului stema Municipiului Roman într-un format electronic la cererea 

acestora; 

-Va putea, pe parcursul derulării parteneriatului sau la finalul acestuia, să facă publice în modul 

în care va considera necesar, obiectivele şi durata parteneriatului, activităţile efectuate în cadrul 

Concursului Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”, rezultatele obţinute.  

 

6.2. COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” 

-Se obligă să folosească şi să justifice suma acordată de către Municipiul Roman conform legii; 

-Va depune la registratura Primăriei Municipiului Roman 2 exemplare din următoarele 

documente: un raport financiar, însoţit de documente justificative şi un raport de activitate, în 

termen de 30 zile de la data finalizării Concursului Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”. 

-Se obligă să promoveze Municipiul Roman în cadrul Concursului Regional de Creație Lirică 

„Dor de poezie” prin mijloace vizibile. 

 

VII. APLICAREA PARTENERIATULUI 

Prezentul acord de parteneriat se aplică începând cu data semnării. Prezentul acord de 

parteneriat nu exclude alte forme de cooperare, încheiate în condiţiile legii. 

 

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

8.1. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi 

întru totul cu bună credinţă. 

8.2. Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

parteneriat. 

8.3. Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman îşi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la 

obligaţiile fiscale şi în raport cu terţe părţi, inclusiv pentru daune de orice natură aduse terţelor 

părţi pe perioada derulării acordului sau ca o consecinţă a derulării acordului. Colegiul Tehnic 

„Petru Poni” Roman va exonera Municipiul Roman de orice cerere de despăgubire sau acţiune 

apărută ca urmare a încălcării reglementărilor legale de către autoritate, de angajaţii săi sau de 

persoanele pentru care aceşti angajaţi răspund, sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terţe 

părţi. 

8.4. Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile 

cauzate din culpa sa atât Municipiul Roman, terţilor, organismelor care participă la derularea 

acordului, cât şi contractanţilor săi pe tot parcursul derulării acordului. 

8.5. Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea şi 

corectitudinea tuturor documentelor prezentate Municipiului Roman în vederea îndeplinirii 

prevederilor prezentului acord. 

 

IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord nu 

este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept comun 

competente. 



 

X. CLAUZE FINALE 

10.1.Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi opozabile părţilor 

decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 

10.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru partener. 

  

 

 

MUNICIPIUL ROMAN      DIRECTOR 

 Primar        prof. Mariana-Gabriela Dascălu 

Lucian-Ovidiu Micu 

 

 

  Secretar, 

           Gheorghe Carnariu 

 

 

 

          Director Economic,                                                                   

       Ciprian Dorin Alexandru 

 

 

 

   Șef  Birou Juridic Contencios, 

                Corina Popa 

 

 

 

 

             Șef SOECCÎMM, 

              Mihai Bîrjovanu 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  Nr._________/_____________           Nr._________/_____________ 


