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L’Ensemble à plectres des Hauts de Seine Courbevoie, Île de France 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL  

INTERNAŢIONAL“ARMONII ROMÂNO-FRANCEZE” 

 

EDIŢIA I 

Martie- Aprilie 2014 

Ministerul  Educaţiei   Naționale 

Şcoala Gimnaziala nr. 1   

Com. Dumbrava Roşie, nr. 69, Neamţ 

Telefon/ Fax: 0233 / 282419 

E-mail: sc_dumbrava_rosie@yahoo.com 

Web: www.scldr.ro 

Nr:_________din __________________ 

 

mailto:sc_dumbrava_rosie@yahoo.com


Părţile contractante: 

ŞCOALA CU GIMNAZIALĂ NR. 1 “DUMBRAVA ROŞIE”, localitatea Dumbrava Roşie, 

Judeţ Neamţ , strada Dumbravei nr.69, cod poştal 618175, înregistrată cu codul fiscal 17086864, 

reprezentată prin directorul şcolii profesor Marius Ţuvichi,  prof Lucreţia Stroici, în calitate de 

APLICANT, 

LICEUL DE ARTE “VICTOR BRAUNER “PIATRA NEAMŢ”, cu sediul în Piatra Neamţ, 

strada Peneş Curcanul reprezentată prin directorul şcolii, profesor doctor Luminiţa Moscalu, 

respectiv prin director adjunct- profesor doctor Gelu –Fănel Pojoga, prof drd. Adrian Stroici în 

calitate de APLICANT, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ, reprezentată prin domnul primar Gheorghe 

Ştefan, în calitate de PARTENER, 

CONSILIUL LOCAL PIATRA NEAMŢ, reprezentat prin domnul preşedinte Culiţă Tărâţă, în 

calitate de PARTENER, 

CENTRUL PENTRU CULTURĂ ŞI ARTE “CARMEN SAECULARE”, reprezentat prin 

doamna director economist Carmen Elena Nastasă, în calitate de PARTENER, 

PRIMĂRIA DUMBRAVA ROŞIE, reprezentată prin domnul primar inginer Ioan Grădinaru, în 

calitate de PARTENER, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ, reprezentat prin domnul inspector 

general profesor Viorel Stan, în calitate de PARTENER, 

L’Ensemble à plectres des Hauts de Seine    ville de COURBEVOIE     code postal 92400                 

reprezentată prin doamna presedinte Geneviève Touzet si prin domnul director artistic adj. Mihai 

Cristescu, în calitate de PARTENER. 

 

2. Obiectivele acordului: 

Obiectivul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicanţi şi parteneri 

în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare, extracurriculare prin proiectul 

educaţional “Armonii româno-franceze”. De asemeni, promovarea Municipiului Piatra Neamţ şi 

a zonei Neamţ.  

 

3 Grup ţintă:  

Elevii claselor I-VIII ai Şcolii Gimnaziale Nr.1 “Dumbrava Roşie”, elevi ai Liceului de Arte, 

secţia Muzică, cadre didactice participante ale tuturor şcolilor din Piatra Neamţ. 

 



 

4. Obligaţiile părţilor: 

Aplicantul se obligă: 

-să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului; 

-să informeze şcolile despre organizarea cursurilor de măestrie şi despre desfăşurarea 

concertelor; 

-să emită şi să distribuie diploma de participare elevilor şi cadrelor didactice participante; 

-să facă afişele concertelor; 

-să desemneze un cadru didactic responsabil cu organizarea concertelor; 

-să desemneze un cadru didactic responsabil cu primirea partenerilor; 

-să desemneze un cadru didactic responsabil cu organizarea timpului liber al partenerilor, pentru 

vizitarea zonei Neamţ; 

-să implice minim trei cadre didactice ce sa ajute în buna desfăşurare a proiectului; 

- să respecte întocmai prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a parteneriatului; 

 

-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului. 

Partenerul se obligă: 

-să asigure transport, cazare şi masă partenerului pe toată durata master-class-ului; 

-să contribuie financiar la buna desfăşurare a proiectului; 

-să se implice în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor desfăşurate cu această ocazie atât 

pentru motivarea elevilor cât şi pentru promovarea zonei Neamţ, în primul rând a Municipiului 

Piatra Neamţ, prin vizitarea punctelor turistice ale oraşului şi împrejurimilor; 

-să desemneze o persoană care să participle la primirea oaspeţilor, la concertele ce vor fi 

susţinute în săptămâna 7-11 Aprilie în toate locaţiile alese împreună cu ceilalţi parteneri; 

-să pună la dispoziţie elevilor participanţi la cursuri mijloc de transport pentru susţinerea 

concertelor finale la Piatra Neamţ (la Liceul de Arte Victor Brauner , Biblioteca Judeţeană 

G.T.Kirileanu dar, dacă este posibil şi la Bacău, sala Ateneu); 

-să mediatizeze evenimentele; 

-ISJ Neamţ să promoveze cursurile, concertele şi să antreneze cadre didactice de la catedra 

Muzică; 



- să respecte întocmai prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a parteneriatului; 

 

-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului. 

L’Ensemble à plectres des Hauts de Seine    ville de COURBEVOIE se obligă : 

-să stabilească repertoriul de piese muzicale; să colaboreze în alegerea repertoriului şi în orice 

alte lucruri legate de acest proiect cu partenerii; 

-să desemneze intrumentişti din orchestră care să pregătească elevii prin cursuri de măestrie la  

mandolină, lucrând pe grupe de elevi; 

- să organizeze şi să coordoneze activităţile din program la un nivel corespunzător; 

 

- să respecte programul unităţii beneficiare; 

 

- să utilizeze spaţiul dat spre folosinţă de unitatea beneficiară conform cu obiectivele proiectului 

propus; 

 

-să respecte perioada stabilită în acord; 

- să respecte întocmai prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a parteneriatului; 

 

-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului. 

 

5. Durata acordului:  

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe durata unui an şcolar - 2013-

2014 (iar perioada desfăşurării proiectului este  6-13 APRILIE  2014, incluzând săptămâna 

“Şcoala altfel”),  urmând a fi prelungit automat cu câte un an, dacă nu este anunţată modificare 

de nici una din părţile partenere cu cel puţin 30 zile înainte de încetarea valabilităţii.   

 Frecvenţa spectacolelor, concursurilor şi datele de desfăşurare fiind stabilite de comun acord. 

 

 6. Notificări  

 În accepţiunea părţilor contractante părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se 

informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia programelor şi a spectacolelor. 

 Orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte părţi este valabil îndeplinită dacă 

va fi transmisă la adresa/ sediul prevăzut în antetul prezentului Protocol. 

 Când confirmarea se trimite prin fax , ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 



 

7.  Litigii   

 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului acord sau 

rezultate din interpretarea , executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanţii lor. În cazul în care există probleme majore de comunicare şi colaborare se va 

proceda la rezilierea prezentului Protocol. Nerespectarea condiţiilor acordului de către părţi va 

duce la rezilierea acestuia. 

Prezentul protocol se modifică doar cu acordul ambelor părţi prin acte adiţionale şi poate 

înceta prin acordul părţilor sau a uneia dintre părţi, cu condiţia înştiinţării în scris a partenerului 

asupra deciziei şi motivelor încetării acestuia. 

 

8. Clauzele finale ale acordului: 

Proiectul internaţional „Armonii româno-franceze”, se include în categoria activităţilor 

extraşcolare ce urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între cele două ţări, de asemeni, 

cunoaşterea unor  tehnici de cânt noi, stabilirea unor relaţii de prietenie şi schimburi culturale 

dintre familii, şcoli, alte instituţii şi organizaţii din Piatra Neamţ, România dar şi din Paris, 

Franţa. Aceste schimburi se vor materializa în cursuri de maestrie la mandolină, diverse excursii, 

corespondenţă şcolară mai apoi, spectacole, tradiţii, voluntariat, proiecte de susţinere materială a 

copiilor şi persoanelor în dificultate, seri festive, etc.  

Încheiat în 8 exemplare originale, câte unul pentru fiecare semnătură.  

PRIMĂRIA PIATRA NEAMŢ, 

PRIMAR, 

ING. Gheorghe Ştefan 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRAVA ROŞIE   

JUDEŢUL NEAMŢ, 

DIRECTOR, 

PROF. Marius Ţuvichi 

 

LICEUL DE ARTE VICTOR BRAUNER,  

PIATRA NEAMŢ, 

DIRECTOR, 



PROF. DR. Luminiţa Moscalu 

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ, 

PREŞEDINTE, 

DEPUTAT ING. Culiţă Tărâţă 

 

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTE,„CARMEN SAECULARE”, 

DIRECTOR,  

 EC. Carmen Elena Nastasă 

 

PRIMĂRIA DUMBRAVA ROŞIE,   

PRIMAR,   

ING. Ioan Grădinaru 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ,  

INSPECTOR  

PROF. VIOREL STAN 

 

INSPECTOR  

PROF. Eugen Vasiliu-Dinu 

 

INSPECTOR  

PROF. Carmen Blaga 

 

 

 

 

 

 



L’ENSEMBLE A PLECTRES DES HAUTS DE SEINE     

PRESEDINTE, 

Geneviève Touzet 

 

DIRECTOR ARTISTIC  Adjunct, 

Mihai Cristescu. 


