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Anexa 2 
Modelul Acordului de parteneriat pentru implementarea Proiectului 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
Art. 1. Părțile: 

1. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu sediul în Suceava, str. Universității nr 13, cod 

poștal 720229, tel: 0230.520.081, fax: 0230.520.080, e-mail: rectorat@usm.ro, cod fiscal 4244423, 
cont bancar IBAN: RO89TREZ59120F428901, deschis la Trezoreria Suceava, reprezentată prin 

domnul , în calitate de Rector, și denumit în continuare Lider de parteneriat 
pentru implementarea Proiectului, Partener 1, 
 

2. Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava cu sediul în Suceava, cod poștal 720018, tel: 0230.524.728, 

fax: 0230.524.728, e-mail: petrumusatsv@gmail.com, cod fiscal 4244571, cont bancar IBAN: 
RO16TREZ24A650402580202X, deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentat prin 
doamna , în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 2, 
 

3. Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava cu sediul în Suceava, cod poștal 720036, tel: 

0745.073.253, fax: 0230.216.234, e-mail: samuilisopescul@yahoo.com, cod fiscal 4243932, cont 
bancar IBAN: RO88BTRL0340160206363834, deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin 
doamna , în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 3, 
 

4. Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava cu sediul în Suceava, cod poștal 720119, tel: 

0720.303.080, fax: 0230.516.753, e-mail: ctalicuza@yahoo.com, cod fiscal 4244660, cont bancar 
IBAN: RO52TREZ23A650403590100X, deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentat 
prin domnul , în calitate de Director, și denumit în continuare 

Partener 4, 
 

5. Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, cod 
poștal 725100, tel: 0230.311.382, fax: 0230.312.912, e-mail: liceultehnologic1cm@yahoo.com, cod 
fiscal 4327286, cont bancar IBAN: , deschis la ………, reprezentat prin doamna  

, în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 5, 
 

6. Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret cu sediul în Siret, cod poștal 725500, tel: 0230.280.950, fax: 

0230.281.357, e-mail: latcuvoda@yahoo.com, cod fiscal 4604905, cont bancar IBAN: 
RO80TREZ24A650402590100X, deschis la Trezoreria Siret, reprezentat prin doamna  

, în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 6, 
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7. Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani cu sediul în Botoșani, cod poștal 710203, tel: 0231.584.079, 
fax: 0231.580.180 , e-mail: lcm_bt@yahoo.com, cod fiscal 15348110, cont bancar IBAN: 
RO40TREZ25A650402200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Botoșani, reprezentat prin 

doamna , în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 6, 
 

8. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani cu sediul în Botoșani, cod poștal 710077, tel: 

0231.584.006, fax: 0231.584.007, e-mail: asachicolbt@yahoo.com, cod fiscal 3748457, cont bancar 
IBAN: RO84TREZ24A650402201300XX, deschis la Trezoreria Botoșani, reprezentat prin doamna 

, în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 8, 
 

9. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni cu sediul în Fălticeni, cod poștal 725200, tel: 0230.541.215, 

fax: 0230.543.941, e-mail: colegiulvasilelovinescu@yahoo.com, cod fiscal 4674633, cont bancar 
IBAN: 24A6504022001304674633, deschis la Trezoreria Fălticeni, reprezentat prin domnul 

, în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 
9, 
 

10. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni cu sediul în Fălticeni, cod poștal 725200, tel: 

0230.543.333, fax: 0230.543.333, e-mail: mbacescu@yahoo.com, cod fiscal 4440888, cont bancar 
IBAN: RO52TREZ23A650403590100X deschis la Trezoreria Fălticeni, reprezentat prin  

, în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 10, 
 

11. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni cu sediul în Dumbrăveni, cod poștal 727225, tel: 

0230.535.014, fax: 0230.535.014, e-mail: grupscolardumbraveni@yahoo.com, cod fiscal …….., 

cont bancar IBAN: …….., deschis la ……., reprezentat prin doamna , în calitate 
de Director, și denumit în continuare Partener 11, 
 

12. Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman cu sediul în Roman, cod poștal 611127, tel: 0233.744.786, 

fax: 0233.744.786, e-mail: vasilesav@yahoo.com, cod fiscal 2613869, cont bancar IBAN: 
RO80TREZ24A650402590100X, deschis la Trezoreria Roman, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 12, 
 

13. Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț  cu sediul în Târgu Neamț, cod poștal 615200, tel: 0233 791 

228, fax: 0233.790.701, e-mail: liceulvasileconta@yahoo.ro, cod fiscal 17232390, cont bancar 
IBAN: RO85TREZ24A650402201300X, deschis la Trezoreria Târgu Neamț, reprezentat prin 
doamna , în calitate de Director, și denumit în continuare Partener 13, 
 

14. Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei cu sediul în Vatra Dornei, cod poștal 725700, tel: 

0230.371.436, fax: 0230.371.436, e-mail: grupscolarvasiledeac@yahoo.com, cod fiscal 4604930, 
cont bancar IBAN: RO49TREZ59721E335000XXXX, deschis la Trezoreria Vatra Dornei, 
reprezentat prin doamna , în calitate de Director, și denumit în continuare 

Partener 14, 
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15. ASSIST SOFTWARE SRL cu sediul în Suceava, cod poștal 720043, tel: 0230.521.100, fax: 

0230.520.303, e-mail: hello@assist.ro, cod fiscal RO2693736, cont bancar IBAN: 
RO28UGBI0000332000398RON, deschis la Garanti Bank și RO67TREZ5915069XXX001158, 

deschis la Trezoreria Suceava, reprezentat prin domnul , în calitate de Managing 
Partner, și denumit în continuare Partener 15, 
 

16. SC AMBRO SA cu sediul în Suceava, cod poștal 720019, tel: 0230.205.000, fax: 0230.205.111, e-
mail: office@ambro.ro, cod fiscal RO2691530, cont bancar IBAN: RO03BRDE 
450SV00999104500, deschis la BRD S.M.C.C. București, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Director General, și denumit în continuare Partener 16, 
 

17. SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL cu sediul în Botoșani, cod poștal 710001, tel: 
0232.532.186, fax: - , e-mail: office@electroalfa.ro, cod fiscal RO7348194, cont bancar IBAN: 
RO07BACX0000003009551000, deschis la Unicredit Bank, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Director General, și denumit în continuare Partener 17, 
 

18. SC TRUTZI SRL cu sediul Șcheia, cod poștal 727525, tel: 0230.530.515, fax: - , e-mail: 
suceava@trutzi.ro, cod fiscal RO17898144, cont bancar IBAN: RO59INGB0019000052438911, 
deschis la ING Bank N.V. - Suceava, reprezentat prin domnul , în calitate de 

Administrator, și denumit în continuare Partener 18, 
 

19. SC QUICK TRANSPEDITION SRL cu sediul în Iași, cod poștal 700003, tel: 0731.460.280, fax: 

0330.403.093, e-mail: alex.covasa@powerbus.ro, cod fiscal 30355536, cont bancar IBAN: 
RO26TREZ4065060901X027773, deschis la Trezoreria Iași, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Administrator, și denumit în continuare Partener 19, 
 

20. SC SIDEM SRL cu sediul în Șcheia, cod poștal 727525, tel: 0230.526.696, fax: 0230.526.692, e-
mail: Andreia.Nichitean@sidem.ro, cod fiscal RO13847989, cont bancar IBAN: 
RO06BACX0000000559448000, deschis la Unicredit Bank, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Director General, și denumit în continuare Partener 20, 
 

21. SC TEHNO WORLD SRL cu sediul în Baia, cod poștal 727020, tel: 0230.546.696, fax:  - , e-mail: 
hr@tehnoworld.ro, cod fiscal RO15231305, cont bancar IBAN: RO87BACX0000003023781012, 
deschis la Unicredit Bank, reprezentat prin doamna , în calitate de 
Administrator, și denumit în continuare Partener 21, 
 

22. PRIMAGRA ROMÂNIA SRL cu sediul în Suceava, cod poștal 720089, tel: 0230.533.528, fax: 

0230.533.544, e-mail: office@primagra.ro, cod fiscal 9852650, cont bancar IBAN: 
RO70CECESV0101RON0586206, deschis la Sucursala Suceava CEC Bank, reprezentat prin 
domnul , în calitate de Manager General, și denumit în continuare Partener 22, 
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23. ELSACO ELECTRONIC SRL cu sediul în Botoșani, cod poștal 710013, tel: 0231.507.060, fax: 

0231.532.905, e-mail: elsaco@elsaco.com, cod fiscal RO7464520, cont bancar IBAN: 
RO15BACX0000003009488000, deschis la Unicredit Bank, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Director General, și denumit în continuare Partener 23, 
 

24. SC SERVICE MOTOARE NORD SRL cu sediul în Salcea, cod poștal 727475, tel: 0230.529.320, 

fax: - , e-mail: office@servicesuceava.ro, cod fiscal RO29005065, cont bancar IBAN: 
RO79RNCB0234164368670001, deschis la BCR, reprezentat prin domnul , în 
calitate de Administrator, și denumit în continuare Partener 24, 
 

25. SC TOTAL PLUS SRL cu sediul în Siret, cod poștal 725500, tel: 0746.183.143, fax: - , e-mail: 
totalplus2003@gmail.com, cod fiscal RO15778826, cont bancar IBAN: 
RO551RNCB0242020594200001, deschis la BCR Siret și cont bancar IBAN: 
RO34TREZ5965069XXX000181, deschis la Trezoreria Siret, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Administrator, și denumit în continuare Partener 25, 
 

26. SC GERVIS SA cu sediul în Șcheia, cod poștal 727525, tel: 0745.008.629, fax: - , e-mail: 
gerviselectric@yahoo.com, cod fiscal RO5020610, cont bancar IBAN: 
RO63RNCB0234036993440001, deschis la BCR Sucursala Suceava, reprezentat prin domnul 

, în calitate de Administrator, și denumit în continuare Partener 26, 
 

27. SC BETY ICE SRL cu sediul în Suceava, cod poștal 720089, tel: 0230.520.454, fax: 0230.533.073, 

e-mail: office@bettyice.ro, cod fiscal RO6726755, cont bancar IBAN: 
RO05BTRL03401202384216XX, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Suceava, reprezentat 
prin domnul , în calitate de Manager, și denumit în continuare Partener 27, 
 

28. TRW AIRBAG SYSTEMS SRL cu sediul în Roman, cod poștal 611040, tel: 0372.876.915, fax: 

0372.876.915, e-mail: ……, cod fiscal RO31039965, cont bancar IBAN: ……, deschis la …….., 
reprezentat prin domnul , în calitate de Director General, și denumit în 

continuare Partener 28, 
 

29. ENERGOICE SRL cu sediul în Piatra Neamț, cod poștal 610112, tel: 0233.234.888, fax: 

0233.234.888, e-mail: office@energoice.ro, cod fiscal RO5603916, cont bancar IBAN: 
RO89RZBR0000060001736546, deschis la Raiffeisen Bank Piatra Neamț, reprezentat prin domnul 

, în calitate de Administrator, și denumit în continuare Partener 29, 
 

30. EGGER ROMÂNIA SRL cu sediul în Rădăuți, cod poștal 725400, tel: 0372.438.000, fax: 
0372.468.000, e-mail: Alina.Chifan@egger.com, cod fiscal RO16136689, cont bancar IBAN: 
RO79RNCB0241104981430003, deschis la BCR Rădăuți, reprezentat prin doamna  

în calitate de Director Comercial și domnul , ÎN CALITATE DE Director 
Tehnic/ Producție, și denumit în continuare Partener 30, 
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31. SC LOIAL IMPEX SRL cu sediul în Șcheia, cod poștal 727525, tel: 0230.526.800, fax: 

0230.526.900, e-mail: office@loial.ro, cod fiscal 3176126, cont bancar IBAN: 
RO56TREZ5915069XXX001647, deschis la Trezoreria Suceava, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Director General, și denumit în continuare Partener 31, 
 

32. SC EUROSPEED SRL cu sediul în Șcheia, cod poștal 727525, tel: 0371.900.214/ 0757.031.166, 
fax: 0330.780.780, e-mail: office@euro-speed.ro, cod fiscal RO13069275, cont bancar IBAN: 
RO46BTRL034012023380836XX, deschis la Banca Transilvania Suceava, reprezentat prin domnul 

, în calitate de Administrator, și denumit în continuare Partener 32, 
 

33. SC ROMET SRL cu sediul în Fălticeni, cod poștal 725200, tel: 0230.546.770, fax: 0230.546.770, e-
mail: admin@rometgroup.ro, cod fiscal RO17725232, cont bancar IBAN: 
RO76BTRL03401202197543XX, deschis la Banca Transilvania Fălticeni, reprezentat prin doamna 

, în calitate de Administrator, și denumit în continuare Partener 33, 
 

34. SC TRUCK FULLSERVICE SRL cu sediul în Suceava, cod poștal 720021, tel: 0230.520.721, fax: 

0230.523.687, e-mail: contabilitate@ttsv.ro, cod fiscal RO716388, cont bancar IBAN: 
RO15BRDE340SV03231843400, deschis la BRD Suceava, reprezentat prin domnul  

, în calitate de Administrator,și denumit în continuare Partener 34, 
 

35. Primăria Municipiului Suceava cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai, Nr. 5A, cod poștal 720224, tel: 

0230.212.696, fax: 0230.520.593, e-mail: primsv@primariasv.ro, cod fiscal 4244792, reprezentată 

prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în continuare Partener 35, 
 

36. Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, Str. 22 
decembrie, Nr. 2, cod poștal 725100, tel: 0230.314.425, fax: 0230.314.725, e-mail: 
primaria@campulungmoldovenesc.ro, cod fiscal 4122361, reprezentată prin domnul  

, în calitate de Primar, și denumit în continuare Partener 36, 
 

37. Primăria Orașului Siret cu sediul în Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, cod poștal 725500, tel: 

0230.280.901, fax: 0230.280.624, e-mail: primariasiret@siretromania.ro, cod fiscal 4440985, 
reprezentată prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în continuare 
Partener 37, 
 

38. Primăria Municipiului Botoșani cu sediul în Botoșani, Piața Revoluției Nr. 1, cod poștal 710236, 

tel: 0231.502.200, fax: 0231.531.595, e-mail: primaria@primariabt.ro, cod fiscal 3372882, 
reprezentată prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în continuare 
Partener 38, 

 
39. Primăria Municipiului Fălticeni cu sediul în Fălticeni, Str. Republicii, Nr. 13, cod poștal 725200, 

tel: 0230.542.056, fax: 0230.544.942, e-mail: municipium_pr@falticeni.ro, cod fiscal 5432522, 
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reprezentată prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în continuare 
Partener 39, 
 

40. Primăria Orașului Dumbrăveni cu sediul în Dumbrăveni, Str. Principală, Nr. 2179, cod poștal 

727225, tel: 0230.245.048, fax: 0230.529.432, e-mail: primariadumbravenisv@yahoo.com, cod 
fiscal 4244210, reprezentată prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în 

continuare Partener 40, 
 

41. Primăria Municipiului Roman cu sediul în Roman, Piaţa Roman-Vodă, Nr. 1, cod poștal 611022, 

tel: 0233.741.651, fax: 0233.741.604, e-mail: primar@primariaroman.ro, cod fiscal 2613583, 
reprezentată prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în continuare 
Partener 41, 
 

42. Primăria Orașului Târgu-Neamț cu sediul în Târgu-Neamț, B-dul Ștefan cel Mare, Nr.62, cod poștal 

615200, tel: 0233.790.245, fax: 0233.790.508, e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro, cod fiscal 
2614104, reprezentată prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în continuare 
Partener 42, 
 

43. Primăria Municipiului Vatra-Dornei cu sediul în Vatra Dornei, Strada Mihai Eminescu, Nr. 17, cod 
poștal 725700, tel: 0230.375.229, fax: 0230.375.170, e-mail: primaria@vatra-dornei.ro, cod 
fiscal7467268, reprezentată prin domnul , în calitate de Primar, și denumit în 

continuare Partener 43, 
 
 
numite în mod colectiv „Părți”, „Parteneri”, „Parteneriat”: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui Parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile Părților, contribuția financiară 

proprie a fiecărei Părți la bugetul Proiectului precum și responsabilitățile ce le revin în 
implementarea activităților aferente Proiectului „PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ 
PRIN PARTENERIATUL CU MEDIUL ECONOMIC PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA USV – DUAL USV” 

(2) Prezentul Acord de parteneriat este parte integrantă a Cererii de finanțare/Contractului de finanțare 
și se aplică, inclusiv, Schemei de ajutor de minimis. 

 
Art. 3. Principiile de bună practică ale Parteneriatului 
(1) Toți Partenerii trebuie să contribuie la realizarea Proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 

Proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de parteneriat. 
(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluția Proiectului. 
(3) Toți Partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de 

etică cele mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
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Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 
(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din 

Cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de 

fiecare Partener: 
 

 
Organizația     Roluri și responsabilități 

 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava - Lider de parteneriat (Partener 1)  
- Asigură, împreună cu ceilalți parteneri, îndeplinirea indicatorului: minim două calificări noi 

sau revizuite. 
- Asigura dezvoltarea a 10 programe de studiu pentru ruta duala  Autovehicule rutiere; 

Robotică/ Mecatronică; Tehnologia construcţiilor de maşini, Inginerie mecanică; Calculatoare; 

Rețele și Software de telecomunicații/ Electronică aplicată; Echipamente sisteme de comandă 

și control pentru autovehicule; Energetică și tehnologii informatice/ Managementul energiei, 

Sisteme electrice; Automatică şi informatică aplicată, dintre care cel puțin 3 programe de 
studiu vor primi acreditarea ARACIS pana la finalizarea contractului de finanțare. 

- Va asigura îndeplinirea indicatorului minim 150 studenți înscriși în ruta duală la data de 

finalizare a proiectului, din care minim 30 studenți vor proveni din categoriile defavorizate, 

romă etc. 
- Va asigura formarea unui număr minim de 10 coordonatori de practică, angajați ai 

operatorilor economici, pentru a derula activități în ruta duală. 
- Va asigura formarea unui număr minim de 5 tutori de practică pentru a derula activități în ruta 

duală. 
-  Va asigura formarea unui număr minim de 24 de cadre didactice (din învățământul 

preuniversitar și/sau universitar) 
- Va asigura construcția unui campus profesional integrat dual, format din două clădiri, cu 

toate dotările necesare și a unui parc fotovoltaic pentru alimentarea cu energie a campusului. 
- Va asigura dotarea a cel puțin 50 de laboratoare și ateliere pentru învățământul dual rută 

completă. 
- Va asigura dotarea a cel puțin 8 ateliere de practică digitalizate. 
- Va asigura dotarea cu cel puțin două mijloace de transport auto pentru necesitățile campusului 

dual. 
- Va asigura achiziția centralizată la nivel de lider a de consorțiu a echipamentelor de lucru și de 

protecție pentru elevi și studenți, asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor și 

studenților, asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau 
vătămări corporale generate în timpul pregătirii. 

- Va asigura din bugetul propriu realizarea unei cantine pentru elevi și studenți. 
- Va asigura din bugetul propriu utilitățile (energie, apă, canal, gaz, evacuare ape pluviale) 

pentru funcționarea campusului dual. 
- Va asigura din bugetul propriu un teren de sport pentru studenți și elevi. 
- Va asigura din bugetul propriu aleile de acces în campus. 
- Va asigura din bugetul propriu plata echipei de proiect, la care se adaugă regia în cota forfetară 

de 15% din fondul de salarii utilizat pentru proiect. 
- Va pune la dispoziția studenților și elevilor un număr de minimum 200 de locuri de cazare (din 

totalul de 824 de locuri) din căminul studențesc aflat în faza de proiectare și execuție, investiție 

ce va fi pusă la dispoziția campusului dual. 
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Unități de învățământ preuniversitar partenere 

 
Organizația Roluri și responsabilități individuale 

 
Partener 2 - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava  Propune pentru anul școlar 2023-2024 
clase de învățământ dual în domeniile Mecanic/ Electric pentru un număr de  98 elevi și asigură 
școlarizarea acestora. 

 
Partener 3 - Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava Propune pentru anul școlar 2023-2024 
clase de învățământ dual în domeniile Mecanic/ Electric pentru un număr de  12 elevi și asigură 

școlarizarea acestora. 
 

Partener 4 - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava Propune pentru anul școlar 

2023-2024 clase de învățământ dual în domeniile Mecanic/ Electric pentru un număr de  48 elevi și 
asigură școlarizarea acestora. 

 
Partener 5 - Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc Propune pentru anul școlar 

2023-2024 clase de învățământ dual în domeniile Mecanic pentru un număr de  40 elevi și asigură 

școlarizarea acestora. 
 

Partener 6 - Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret Propune pentru anul școlar 2023-2024 clase de 
învățământ dual în domeniile Mecanic pentru un număr de  24 elevi și asigură școlarizarea acestora. 

 
Partener 7 - Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani Propune pentru anul școlar 2023-2024 clase de 
învățământ dual în domeniile Mecanic pentru un număr de  10 elevi și asigură școlarizarea acestora. 

 
Partener 8 - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani Propune pentru anul școlar 2023-2024 
clase de învățământ dual în domeniile Electric pentru un număr de  12 elevi și asigură școlarizarea 

acestora 
 

Partener 9 - Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni Propune pentru anul școlar 2023-2024 clase de 
învățământ dual în domeniile Mecanic pentru un număr de  24 elevi și asigură școlarizarea acestora 

 
Partener 10 - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni Propune pentru anul școlar 2023-2024 
clase de învățământ dual în domeniile Mecanic pentru un număr de  24 elevi și asigură școlarizarea 

acestora. 
 

Partener 11 - Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni Propune pentru anul școlar 

2023-2024 clase de învățământ dual în domeniile Mecanică pentru un număr de  5 elevi și asigură 

școlarizarea acestora 
 

Partener 12 - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman Propune pentru anul școlar 2023-2024 
clase de învățământ dual în domeniile Electronică și automatizări/ Electric/ Mecanic pentru un 
număr de  150 elevi și asigură școlarizarea acestora 
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Partener 13 - Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț Propune pentru anul școlar 2023-2024 clase de 
învățământ dual în domeniile Electronică și automatizări pentru un număr de  120 elevi și asigură 

școlarizarea acestora. 
 

Partener 14 - Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei  Propune pentru anul 
școlar 2023-2024 clase de învățământ dual în domeniile Mecanic pentru un număr de  12 elevi și 
asigură școlarizarea acestora. 

 
 
 
 
Responsabilitățile pentru: 
Partener 2 - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava,  
Partener 3 - Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava,  
Partener 4 - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava,  
Partener 5 - Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc,  
Partener 6 - Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret,  
Partener 7 - Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani,  
Partener 8 - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani,  
Partener 9 - Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni,  
Partener 10 - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,  
Partener 11 - Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni,  
Partener 12 - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman,  
Partener 13 - Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț,  
Partener 14 - Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei, 
 
în calitate de unități de învățământ preuniversitar partenere în Consorțiu se completează cu obligațiile 

prevăzute în Contractul de parteneriat pentru constituirea consorțiului pentru învățământ dual „Performanță 
în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de 
învățământ dual la USV – DUAL USV”. 
 

 
Operatori economici parteneri 

 
Organizația Roluri și responsabilități 

 
Partener 15 - ASSIST SOFTWARE SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 16 - SC AMBRO SA  Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 17 - SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL Va asigura locurile de practică și 
va susține financiar un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând 
un fond total de burse în valoare de …….. lei. 
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Partener 18 - SC TRUTZI SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar un 
număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de burse 
în valoare de …….. lei. 

 
Partener 19 - SC QUICK TRANSPEDITION SRL Va asigura locurile de practică și va susține 
financiar un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond 
total de burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 20 - SC SIDEM SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar un 
număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de burse 
în valoare de …….. lei. 

 
Partener 21 - SC TEHNO WORLD SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 22 - PRIMAGRA ROMÂNIA SRL  Va asigura locurile de practică și va susține 

financiar un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond 

total de burse în valoare de …….. lei. 
 

Partener 23 - ELSACO ELECTRONIC SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 24 - Partener 24 - SC SERVICE MOTOARE NORD SRL  Va asigura locurile de 
practică și va susține financiar un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. 

studenți, alocând un fond total de burse în valoare de …….. lei. 
 

Partener 25 - SC TOTAL PLUS SRL  Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 26 - SC GERVIS SA Va asigura locurile de practică și va susține financiar un 
număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de burse 
în valoare de …….. lei. 

 
Partener 27 - SC BETY ICE SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar un 
număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de burse 
în valoare de …….. lei. 

 
Partener 28 - TRW AIRBAG SYSTEMS SRL Va asigura locurile de practică și va susține 
financiar un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond 
total de burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 29 - ENERGOICE SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar un 
număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de burse 
în valoare de …….. lei. 
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Partener 30 - EGGER ROMÂNIA SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 31 - SC LOIAL IMPEX SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 32 - SC EUROSPEED SRL  Va asigura locurile de practică și va susține financiar 
un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de 
burse în valoare de …….. lei. 

 
Partener 33 - SC ROMET SRL Va asigura locurile de practică și va susține financiar un număr de 
minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond total de burse în valoare 
de …….. lei. 

 
Partener 34 - SC TRUCK FULLSERVICE SRL Va asigura locurile de practică și va susține 
financiar un număr de minimum …. elevi și un număr de minimum …. studenți, alocând un fond 
total de burse în valoare de …….. lei. 

 
 

 
Bursele acordate de agentul economic pentru studenți vor fi în cuantum egal cu bursa acordată din bugetul 
proiectului (cheltuiala eligibilă), de minimum 700 lei/lună, timp de 10 luni dintr-un an universitar. Bursele 
acordate elevilor înscriși la învățământul dual vor fi în cuantum variabil, între 200-800 lei/lună, timp de 10 
luni într-un an universitar, cuantumuri stabilite de agentul economic și acordate elevilor pe baza unor 
criterii transparente, anunțate cel târziu la începutul fiecărui an școlar și sunt acordate în completarea 
burselor de 400 lei/lună acordate de către UAT din bugetul proiectului. Operatorul economic are dreptul de 
a redistribui fondul de burse, respectând valoarea totală a fondului de burse propusă prin scrisoarea de 
intenție. 
 
Partener 15 - ASSIST SOFTWARE SRL,  
Partener 16 - SC AMBRO SA,  
Partener 17 - SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL,  
Partener 18 - SC TRUTZI SRL,  
Partener 19 - SC QUICK TRANSPEDITION SRL,  
Partener 20 - SC SIDEM SRL,  
Partener 21 - SC TEHNO WORLD SRL,  
Partener 22 - PRIMAGRA ROMÂNIA SRL,  
Partener 23 - ELSACO ELECTRONIC SRL,  
Partener 24 - SC SERVICE MOTOARE NORD SRL,  
Partener 25 - SC TOTAL PLUS SRL,  
Partener 26 - SC GERVIS SA,  
Partener 27 - SC BETY ICE SRL,  
Partener 28 - TRW AIRBAG SYSTEMS SRL,  
Partener 29 - ENERGOICE SRL,  
Partener 30 - EGGER ROMÂNIA SRL,  
Partener 31 - SC LOIAL IMPEX SRL,  
Partener 32 - SC EUROSPEED SRL,  



12 

Partener 33 - SC ROMET SRL,  
Partener 34 - SC TRUCK FULLSERVICE SRL, 
 
în calitate de operatori economici parteneri în Consorțiu se completează cu obligațiile prevăzute in 

Contractul de parteneriat pentru constituirea consorțiului pentru învățământ dual „Performanță în formarea 

profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la 
USV – DUAL USV. 
 

 
Unități administrativ-teritoriale 

 
Organizația Roluri și responsabilități 

 
Partener 35 - Primăria Municipiului Suceava  Asigură virarea burselor direct elevilor, din 
bugetul proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură 
eventualul fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul 
proiectului. Contribuie cu un fond de burse în valoare totală de 360.000 lei pentru acordarea de 
burse elevilor înscriși în învățământul dual în liceele din Municipiul Suceava, în anii școlari 2023-
2024, 2024-2025, 2025-2026. 

 
Partener 36 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 
proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 
fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 

 
Partener 37 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 
proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 

fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 
 

Partener 38 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 

proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 

fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 
 

Partener 39 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 

proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 

fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 
 

Partener 40 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 

proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 

fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 
 

Partener 41 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 

proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 

fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 
 

Partener 42 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 
proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 

fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 
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Partener 43 - Primăria Municipiului Suceava Asigură virarea burselor direct elevilor, din bugetul 

proiectului, pe baza solicitărilor primite de la liceele din raza teritorială proprie. Asigură eventualul 

fond de rulment pentru plata burselor până la rambursarea acestor cheltuieli în cadrul proiectului. 
 

 
 

Responsabilitățile pentru  
Partener 35 - Primăria Municipiului Suceava, 
Partener 36 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
Partener 37 - Primăria Orașului Siret, 
Partener 38 - Primăria Municipiului Botoșani, 
Partener 39 - Primăria Municipiului Fălticeni, 
Partener 40 - Primăria Orașului Dumbrăveni, 
Partener 41 - Primăria Municipiului Roman, 
Partener 42 - Primăria Orașului Târgu-Neamț , 
Partener 43 - Primăria Municipiului Vatra-Dornei, 
 
în calitate de Unități Administrativ Teritoriale partenere în Consorțiu se completează cu obligațiile 

prevăzute în Contractul de parteneriat pentru constituirea consorțiului pentru învățământ dual „Performanță 
în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de 
învățământ dual la USV  – DUAL USV. 
 
 
Toți partenerii își dau concurs în vederea îndeplinirii indicatorului: minim două calificări noi sau revizuite. 

 
(2) Responsabilități și angajamente financiare între Parteneri. 

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în 
Cererea de finanțare și în prezentul Acord. 

 
 

Organizația Contribuția (unde este cazul) corelată cu activitățile și sub 

activitățile menționate la alin. (1) 
 

Lider de parteneriat - Partener 1 –   Valoarea contribuției (în lei): 23.488.343 lei 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%):  
Suceava     22,18% 

 
Parteneri economici – fond de burse 

 
Partener 15 - ASSIST SOFTWARE SRL Valoarea contribuției (în lei): 920.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 
0,869% 

 
Partener 16 - SC AMBRO SA  Valoarea contribuției (în lei): 530.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 
0,501% 

 
Partener 17 - SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL Valoarea contribuției (în lei): 520.000 

lei 
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Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 
0,491% 

 
Partener 18 - SC TRUTZI SRL Valoarea contribuției (în lei): 488.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 
0,461% 

 
Partener 19 - SC QUICK TRANSPEDITION SRL 
    Valoarea contribuției (în lei): 260.000 lei 
    Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,246% 

 
Partener 20 - SC SIDEM SRL 
    Valoarea contribuției (în lei): 260.000 lei 
    Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,246% 

 
Partener 21 - SC TEHNO WORLD SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 200.000 lei 
    Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,189% 

 
Partener 22 - PRIMAGRA ROMÂNIA SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 168.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,159% 
 

Partener 23 - ELSACO ELECTRONIC SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 148.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,140% 
 

Partener 24 - SC SERVICE MOTOARE NORD SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 140.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,132% 
 

Partener 25 - SC TOTAL PLUS SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 130.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,123% 
 

Partener 26 - SC GERVIS SA 
    Valoarea contribuției (în lei): 130.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,123% 
 

Partener 27 - SC BETY ICE SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 128.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,121% 
 

Partener 28 - TRW AIRBAG SYSTEMS SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 126.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,119% 
 

Partener 29 - ENERGOICE SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 114.000 lei 
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Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,108% 
 

Partener 30 - EGGER ROMÂNIA SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 92.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,087% 
 

Partener 31 - SC LOIAL IMPEX SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 52.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,049% 
 

Partener 32 - SC EUROSPEED SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 42.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,040% 
 

Partener 33 - SC ROMET SRL  
    Valoarea contribuției (în lei): 28.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,026% 
 

Partener 34 - SC TRUCK FULLSERVICE SRL 
    Valoarea contribuției (în lei): 28.000 lei 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%): 0,026%S 
 

 
 

 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile PNRR și a 

legislației naționale. 
 

(3) Transferul fondurilor de către Ministerul Educației se poate efectua în contul Liderului de 
parteneriat astfel:  

Organizația  Cod IBAN 
Lider de parteneriat (Partener 1)  Cont bancar RO89TREZ59120F428901 
Universitatea„Ștefan cel Mare” din Suceava Trezoreria Suceava 

 
Art. 5 Perioada de valabilitate a Acordului 
(1) Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la 

care Contractul de finanțare aferent Proiectului își încetează valabilitatea. 
(2) Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea 

Perioadei de valabilitate a prezentului Acord. 
 
Art. 6. Drepturile și obligațiile Liderului de parteneriat - Partenerului 1 – Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 
6.1. Drepturile Liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți Parteneri furnizarea oricăror informații și 
documente legate de Proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer, sau 

a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. 
6.2. Obligațiile Liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. 
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(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta Partenerii cu regularitate, îi va informa despre 
progresul în implementarea Proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.  

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite cu Partenerii înaintea solicitării aprobării de către Ministerul Educației. 
(4) Liderul de parteneriat va monitoriza desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, de către ceilalți Parteneri, conform normelor în vigoare 
(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către autoritatea de 

management conform prevederilor Contractului de finanțare, conform procedurii. 
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de transfer pentru 

cheltuielile angajate de către ceilalți Parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
(7) În cazul în care unul dintre Partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 

obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea 
proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 
achiziție publică), Liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste 
obligații 

(8) În cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul. 
(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către 

Ministerul Educației. 
(10) Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 27 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, este responsabil cu asigurarea implementării 

proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare 

încheiat(e) cu coordonatorul de reforme și/sau investiții, precum și cu respectarea prevederilor 

Normelor metodologice din 14 februarie 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 
aprobate prin HG nr. 209 din 14 februarie 2022. 
 

 
Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor  

Partener 2 - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava,  
Partener 3 - Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava,  
Partener 4 - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava,  
Partener 5 - Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc,  
Partener 6 - Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret,  
Partener 7 - Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani,  
Partener 8 - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani,  
Partener 9 - Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni,  
Partener 10 - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,  
Partener 11 - Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni,  
Partener 12 - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman,  
Partener 13 - Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț,  
Partener 14 - Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei 
Partener 15 - ASSIST SOFTWARE SRL,  
Partener 16 - SC AMBRO SA,  
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Partener 17 - SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL,  
Partener 18 - SC TRUTZI SRL,  
Partener 19 - SC QUICK TRANSPEDITION SRL,  
Partener 20 - SC SIDEM SRL,  
Partener 21 - SC TEHNO WORLD SRL,  
Partener 22 - PRIMAGRA ROMÂNIA SRL,  
Partener 23 - ELSACO ELECTRONIC SRL,  
Partener 24 - SC SERVICE MOTOARE NORD SRL,  
Partener 25 - SC TOTAL PLUS SRL,  
Partener 26 - SC GERVIS SA,  
Partener 27 - SC BETY ICE SRL,  
Partener 28 - TRW AIRBAG SYSTEMS SRL,  
Partener 29 - ENERGOICE SRL,  
Partener 30 - EGGER ROMÂNIA SRL,  
Partener 31 - SC LOIAL IMPEX SRL,  
Partener 32 - SC EUROSPEED SRL,  
Partener 33 - SC ROMET SRL,  
Partener 34 - SC TRUCK FULLSERVICE SRL, 
Partener 35 - Primăria Municipiului Suceava, 
Partener 36 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
Partener 37 - Primăria Orașului Siret, 
Partener 38 - Primăria Municipiului Botoșani, 
Partener 39 - Primăria Municipiului Fălticeni, 
Partener 40 - Primăria Orașului Dumbrăveni, 
Partener 41 - Primăria Municipiului Roman, 
Partener 42 - Primăria Orașului Târgu-Neamț , 
Partener 43 - Primăria Municipiului Vatra-Dornei. 
 

7.1. Drepturile Partenerilor  
Partener 2 - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava,  
Partener 3 - Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava,  
Partener 4 - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava,  
Partener 5 - Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc,  
Partener 6 - Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret,  
Partener 7 - Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani,  
Partener 8 - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani,  
Partener 9 - Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni,  
Partener 10 - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,  
Partener 11 - Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni,  
Partener 12 - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman,  
Partener 13 - Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț,  
Partener 14 - Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei 
Partener 15 - ASSIST SOFTWARE SRL,  
Partener 16 - SC AMBRO SA,  
Partener 17 - SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL,  
Partener 18 - SC TRUTZI SRL,  
Partener 19 - SC QUICK TRANSPEDITION SRL,  
Partener 20 - SC SIDEM SRL,  
Partener 21 - SC TEHNO WORLD SRL,  
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Partener 22 - PRIMAGRA ROMÂNIA SRL,  
Partener 23 - ELSACO ELECTRONIC SRL,  
Partener 24 - SC SERVICE MOTOARE NORD SRL,  
Partener 25 - SC TOTAL PLUS SRL,  
Partener 26 - SC GERVIS SA,  
Partener 27 - SC BETY ICE SRL,  
Partener 28 - TRW AIRBAG SYSTEMS SRL,  
Partener 29 - ENERGOICE SRL,  
Partener 30 - EGGER ROMÂNIA SRL,  
Partener 31 - SC LOIAL IMPEX SRL,  
Partener 32 - SC EUROSPEED SRL,  
Partener 33 - SC ROMET SRL,  
Partener 34 - SC TRUCK FULLSERVICE SRL, 
Partener 35 - Primăria Municipiului Suceava, 
Partener 36 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
Partener 37 - Primăria Orașului Siret, 
Partener 38 - Primăria Municipiului Botoșani, 
Partener 39 - Primăria Municipiului Fălticeni, 
Partener 40 - Primăria Orașului Dumbrăveni, 
Partener 41 - Primăria Municipiului Roman, 
Partener 42 - Primăria Orașului Târgu-Neamț , 
Partener 43 - Primăria Municipiului Vatra-Dornei. 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de 
către Liderul de parteneriat corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către Liderul de parteneriat, la fondurile obținute din procesul 
de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să fie informați 
despre progresul în implementarea Proiectului și să li se furnizeze, de către Liderul de parteneriat 
copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către Liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 

către Ministerul Educației. 
 

7.2. Obligațiile Partenerilor  
Partener 2 - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava,  
Partener 3 - Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava,  
Partener 4 - Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava,  
Partener 5 - Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc,  
Partener 6 - Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret,  
Partener 7 - Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani,  
Partener 8 - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani,  
Partener 9 - Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni,  
Partener 10 - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,  
Partener 11 - Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni,  
Partener 12 - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman,  
Partener 13 - Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț,  
Partener 14 - Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei 
Partener 15 - ASSIST SOFTWARE SRL,  
Partener 16 - SC AMBRO SA,  
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Partener 17 - SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL,  
Partener 18 - SC TRUTZI SRL,  
Partener 19 - SC QUICK TRANSPEDITION SRL,  
Partener 20 - SC SIDEM SRL,  
Partener 21 - SC TEHNO WORLD SRL,  
Partener 22 - PRIMAGRA ROMÂNIA SRL,  
Partener 23 - ELSACO ELECTRONIC SRL,  
Partener 24 - SC SERVICE MOTOARE NORD SRL,  
Partener 25 - SC TOTAL PLUS SRL,  
Partener 26 - SC GERVIS SA,  
Partener 27 - SC BETY ICE SRL,  
Partener 28 - TRW AIRBAG SYSTEMS SRL,  
Partener 29 - ENERGOICE SRL,  
Partener 30 - EGGER ROMÂNIA SRL,  
Partener 31 - SC LOIAL IMPEX SRL,  
Partener 32 - SC EUROSPEED SRL,  
Partener 33 - SC ROMET SRL,  
Partener 34 - SC TRUCK FULLSERVICE SRL, 
Partener 35 - Primăria Municipiului Suceava, 
Partener 36 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
Partener 37 - Primăria Orașului Siret, 
Partener 38 - Primăria Municipiului Botoșani, 
Partener 39 - Primăria Municipiului Fălticeni, 
Partener 40 - Primăria Orașului Dumbrăveni, 
Partener 41 - Primăria Municipiului Roman, 
Partener 42 - Primăria Orașului Târgu-Neamț , 
Partener 43 - Primăria Municipiului Vatra-Dornei. 

(1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentațiile de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare. 

(2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul 

elaborării cererilor de transfer. 
(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de 

proiect, solicitate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau Ministerul 
Educației, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 

organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

cofinanțate din instrumente structurale. 
(4) Partenerii sunt obligați să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 

Liderul de parteneriat. 
(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor 

proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de 

management. 
 
Art. 8 Achiziții publice 

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat sau oricare alt partener, 

cu respectarea condițiilor din Contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau Ministerul Educației și/sau alte organisme abilitate. 
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Art. 9 Proprietatea 
(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat 

finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure 

exploatarea și întreținerea în această perioadă.  
(2) Înainte de sfârșitul proiectului, Părțile/Partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului 

de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și 

drepturilor de proprietate intelectuală și industrială 5 privind rezultatele proiectului. Copii ale 

titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. 
(3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din 

finanțarea nerambursabilă, la locația/locațiile de implementare a/ale proiectului și exclusiv în scopul 
pentru care au fost achiziționate. 

(4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii 
finanțării prin PNRR pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

 
Art. 10Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile 

primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare 

sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile 
confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de parteneriat. 

 
Art. 11Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare.  
(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor 

clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și 
nu au putut fi prevăzute în momentul în care sa încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 12Dispoziții finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 
soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 
 
 

Întocmit în număr de …………..…….. exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un 
original pentru Cererea de finanțare. 
 
Semnături 
 

Parteneri 

Numele, prenumele și 

funcția 

reprezentantului legal 
al organizației 

Semnătura Data și locul 

semnării 

Lider de Parteneriat – Partener 1 
– Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava 
, Rector  

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 2 Colegiul Tehnic „Petru 

Mușat” Suceava 
, 

Director 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 
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din Suceava 

Partener 3 Colegiul Tehnic 
„Samuil Isopescu” Suceava 

, 
Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 4 Colegiul Tehnic 
„Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

 

, 
Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 5 Liceul Tehnologic Nr. 
1 Câmpulung Moldovenesc 

 
, Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 6 Colegiul Tehnic 
„Lațcu Vodă” Siret 

, 

Director 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 7 Liceul „Dimitrie 

Negreanu” Botoșani 
, 

Director 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 8 Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Asachi” Botoșani 

, 
Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 9 Colegiul „Vasile 

Lovinescu” Fălticeni 

 

, Director 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 10 Colegiul Tehnic 
„Mihai Băcescu” Fălticeni 

, 
Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 11 Liceul Tehnologic 
„Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

 
Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 12 Liceul Tehnologic 
„Vasile Sav” Roman 

, 
Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 13 Liceul „Vasile Conta” 

Târgu Neamț   
 
, Director 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 14 Liceul Tehnologic 
„Vasile Deac” Vatra Dornei 

 
 Director 

 
15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 
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din Suceava 

Partener 15 ASSIST 
SOFTWARE SRL 

, 
Managing Partner 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 16 SC AMBRO SA 
, 

Director General 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 17 SC ELECTRO ALFA 
INTERNATIONAL SRL 

, 
Director General 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 18 SC TRUTZI SRL 
, 

Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 19 SC QUICK 
TRANSPEDITION SRL 

 
 

Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 20 SC SIDEM SRL 
, 

Director General 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 21 SC TEHNO WORLD 
SRL 

 

, Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 22 PRIMAGRA 
ROMÂNIA SRL 

, 

Manager General 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 23 ELSACO 
ELECTRONIC SRL 

, 
Director General 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 24 SC SERVICE 
MOTOARE NORD SRL 

, 
Administrator 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 25 SC TOTAL PLUS 
SRL 

, 
Administrator 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 26 SC GERVIS SA 
, 

Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 
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din Suceava 

Partener 27 SC BETY ICE SRL 
, 

Manager 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 28 TRW AIRBAG 
SYSTEMS SRL 

 
, 

Director General 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 29 ENERGOICE SRL 
, 

Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 30 EGGER ROMÂNIA 
SRL 

 
, Director 

Financiar/Administrativ  
, 

Șef Birou Salarizare 

 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 31 SC LOIAL IMPEX 
SRL 

, 

Director General 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 32 SC EUROSPEED 
SRL 

, 

Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 33 SC ROMET SRL 
, 

Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 34 SC TRUCK 
FULLSERVICE SRL 

, 

Administrator 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 35 Primăria 

Municipiului Suceava 
, Primar  

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 36 Primăria 

Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc 

, 

Primar 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 37 Primăria Orașului 

Siret 
, 

Primar 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 
Partener 38 Primăria 

Municipiului Botoșani 
 

, Primar 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 
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„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 39 Primăria 

Municipiului Fălticeni 
 

, Primar 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 40 Primăria Orașului 

Dumbrăveni 
, Primar  

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 41 Primăria 

Municipiului Roman 
 

, Primar 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 42 Primăria Orașului 

Târgu-Neamț 
, 

Primar 
 

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

Partener 43 Primăria 

Municipiului Vatra-Dornei 
, Primar  

15.12.2022 
Sediul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 
 
 
 
 


