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ACORD DE PARTENERIAT 

Art. 1. Părţile  
1. Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, codul 
fiscal1 3430258, având calitatea de Lider parteneriat  

2. Școala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculițel, cu sediul în Niculițel, strada Isaccei, nr. 99, codul 
fiscal 28697359, având calitatea de Partener 1  

3. Școala Profesională ”Danubius” Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada Avram Iancu nr. 61 A, codul 
fiscal 28617058, având calitatea de Partener 2,  

4. Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin, cu sediul în Măcin, strada Florilor , nr. 30, codul 
fiscal 28643650, având calitatea de Partener 3  
 
au convenit următoarele:  
 
Art. 2. Obiectul  
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară 
proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului: „Activități Creative Outdoor și Relaționare prin Descoperire-
ACORD”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 
6 Prioritatea de investiție 10.i , apel de proiecte POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 
6.6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6 - Educație nonformală în sistem outdoor.  
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.  
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului  
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.  
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 
evoluţia proiectului.  
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de 
etică cele mai înalte.  
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc 
la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU 
responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de 
conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, 
semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia 
AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără  
punere în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea 
altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire 
la rezilierea Contractului de finanțare.  
 
 
 
 
 



 
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului  
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 
de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare 
partener:  
 
Organizaţia  

 
Roluri şi responsabilităţi  
 

Lider de proiect  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEN 
TULCEA  

ISJ Tulcea - Lider se va implica în toate activitățile 
proiectului (A1, A2, A3 și A4), pe toată durata acestuia. 
Va fi implicat atât în activitatea de management (A1), 
Activitatea de formare a cadrelor didactice (A2), 
Amenajarea spațiilor educaționale exterioare specifice 
pentru organizarea activitatilor nonformale in sistem 
outdoor(A3) cât și în activitatea prin care se derulează 
programul de educație nonformală în sistem outdoor 
(A4).  
Pentru derularea proiectului, ISJ Tulcea va avea 
asigurate serviciile următorilor experți: 1 manager 
proiect, 1 coordonator educațional, 1 expert bune 
practici, 1 expert grup țintă, 1 expert monitorizare, 2 
experți formatori și 3 experți consiliere educativă.  
ISJ Tulcea va pune la dispozițtia proiectului resursele 
proprii constând atât în spații de lucru, platformă 
elearning de formare și săli de training de la instituția 
conexă CCD Tulcea, echipamente și facilități IT, cât și 
birotică și papetăria necesare derulării proiectului. În 
afara acestor resurse, va pune la dispoziție și personal 
administrativ pentru asigurarea managementului de 
proiect.  

Partener 1  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR 
LUDOVIG" NICULIȚEL  

Partenerul va fi implicat in activitatea de management 
și în activitatea de derulare a activităților nonformale în 
sistem outdoor (Activitatea 3 și Activitatea 4). Va 
furniza o resursă umană de cca 13 persoane (1 
coordonator partener și 12 experti activități 
nonformale), va realiza amenajarea spațiului exterior 
pentru activități nonformale. Acesta va derula 
activitățile pentru elevii din grupul țintă provenit din 
școală.  

Partener 2  
ŞCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS" 
TULCEA  

Partenerul va fi implicat in activitatea de management 
și în activitatea de derulare a activităților nonformale în 
sistem outdoor (Activitatea 3 și Activitatea 4). Va 
furniza o resursă umană de cca 13 persoane (1 
coordonator partener și 12 experti activități 
nonformale), va realiza amenajarea spațiului exterior 
pentru activități nonformale. Acesta va derula 
activitățile pentru elevii din grupul țintă provenit din 
școală.  

 



Partener 3  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE 
BANEA" MĂCIN  

Partenerul va fi implicat in activitatea de management 
și în activitatea de derulare a activităților nonformale în 
sistem outdoor (Activitatea 3 și Activitatea 4). Va 
furniza o resursă umană de cca 21 persoane (1 
coordonator partener și 20 experti activități 
nonformale), va realiza amenajarea spațiului exterior 
 pentru activități nonformale. Acesta va derula 
activitățile pentru elevii din grupul țintă provenit din 
școală.  

 

 


