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ANEXA 4  

Acord de parteneriat 
 

Părţile 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA – FILIALA DÂMBOVIȚA  (S.N.C.R.R. – 
FILIALA DÂMBOVIȚA) cu sediul în România, cod poştal 130015, Târgoviște, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 
1,  cod fiscal 6907212, reprezentată de către Popescu Gheorghe, în calitate de Solicitant 

pe de o parte, 
şi 
 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE  JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA (IPJ Dâmboviţa) cu sediul în Romania, cod 
poştal 130024, Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 64, cod fiscal 4279790, reprezentat de către  Zepisi 
Daniel, în calitate de Partener, 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA (ISJ DB) cu sediul în Romania, cod poştal 130167, 
Târgovişte, Str. Calea Domnească, Nr. 127, cod fiscal 4279855, reprezentat de către Preda Luminiţa, în 
calitate de Partener, 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA (PM TGV) cu sediul în Romania, cod 
poştal 130011, Târgovişte, Str. Revoluţiei, Nr. 1-3, cod fiscal 4279944, reprezentată de către Prisacaru 
Ciprian, în calitate de Partener, 
 
au convenit următoarele: 
 

Articolul 1 - Scopul 

1.1 Scopul acestui acord este implementarea în parteneriat a proiectului “Educaţie pentru viaţă !”, pentru 
care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 1 

IMPLICARE / Subcomponenta 1.1 – Participare la luarea deciziilor şi implicare comunitară). 

1.2 Acest acord reglementează împărţirea responsabilităţilor și aspecte financiare între Solicitant și 
Partener/i, în contextul implementării proiectului, în situaţia în care proiectul este propus spre 
finanţare și se încheie un contract cu Operatorul Fondului ONG în România  în acest sens.  

1.3 În situaţia în care Solicitantului i se va acorda finanţarea nerambursabilă și acesta va accepta termenii 
și condiţiile finanţării nerambursabile, Solicitantul este responsabil pentru implementarea proiectului, 
împreună cu partenerii, în condiţiile specificate mai jos.  

 

 

Articolul 2 – Principiile de bună practică ale parteneriatului 

2.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în Cererea de 
finanţare şi prezentul Acord de parteneriat. 

2.2 În situaţia în care Solicitantului i se va acorda finanţarea nerambursabilă partenerii autorizează 
Solicitantul să semneze contractul cu Operatorul Fondului ONG şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu 
Operatorul Fondului ONG, în contextul implementării proiectului. 

2.3 Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 

2.4 Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică 
cele mai înalte. 
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2.5 Partenerii sunt obligaţi să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare care va fi 
semnat de Solicitant.  

 
Articolul 3 – Durata acordului  
3.1. Durata acordului este de 24 luni, sau mai mult, astfel data începerii este data semnării contractului de 
finanţare şi data încetării lui este data încheierii finale a proiectului. 
Prelungirea perioadei de implementare a proiectului conduce automat la extinderea duratei prezentului 
acord. 
  

 
Articolul 4 – Rolurile și responsabilităţile fiecărei organizaţii implicate în parteneriat 
  4.1.  Responsabilităţile partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor cererii de 
finanţare – care reprezintă documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale proiectului: 
 

Organizatia Roluri și responsabilităţi în proiect (se va corela cu cererea de 
finanţare) 

Liderul de Parteneriat 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE 
ROŞIE DIN ROMÂNIA- FILIALA 
DÂMBOVIŢA 

Solicitantul are în primul rând rolul de a conduce parteneriatul, de a 
se asigura de respectarea tuturor condiţiilor din Cererea de 
finanţare şi are rolul de monitorizare, supervizare şi control al 
activităţilor pe care le realizează în vederea îndeplinirii obiectivelor 
proiectului, coordonare a resurselor umane proprii, alocare de 
resurse materiale, atragerea grupului ţintă aferent, realizarea 
achiziţiilor proprii conform legislaţiei, comunicarea continuă cu 
ceilalţi parteneri pentru o implemetare eficientă şi eficace a 
proiectului. Va fi implicat în : 

• Managementul proiectului 

• Achiziţii de bunuri şi servicii 

• Promovarea proiectului finantat prin fondul ONG 

• elaborarea unei ediţii revizuite a manualului de prim ajutor 
“Sanitarii pricepuţi” 

• Organizarea unor Seminarii de prim ajutor in următoarele 
localităţi: Târgoviște, Titu, Moreni, Pucioasa, Băleni, Găești, 
Voinești. 

• SNCRR Filiala Dâmboviţa împreună cu IPJ Dâmboviţa va 
elabora caietul de sarcini pentru Amanajarea parcului-şcoală 
pentru învăţarea regulilor de circulaţie.  

 

Partener 1 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 
JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA  (IPJ 
Dâmboviţa) 

Are rolul de monitorizare, supervizare şi control al activităţilor pe 
care le realizează în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului, 
coordonare a resurselor umane proprii, atragerea grupului ţintă 
aferent, comunicarea continuă cu ceilalţi parteneri pentru o 
implemetare eficientă şi eficace a proiectului. Va fi implicat în : 

• Promovarea proiectului finantat prin fondul ONG 

• elaborarea unui manual educaţie rutieră destinat elevilor 
din clasele V-VIII.  

• Organizarea unor Seminarii de educaţie rutieră in 
următoarele localităţi: Târgoviște, Titu, Moreni, Pucioasa, 
Băleni, Găești, Voinești. 

• IPJ Dâmboviţa împreună cu SNCRR Filiala Dâmboviţa va 
elabora caietul de sarcini pentru Amanajarea parcului-şcoală 
pentru învăţarea regulilor de circulaţie.  
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Partener 2  
INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA (ISJ DB) 
 

Are rolul de monitorizare, supervizare şi control al activităţilor pe 
care le realizează în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului, 
coordonare a resurselor umane proprii,atragerea grupului ţintă 
aferent, comunicarea continuă cu ceilalţi parteneri pentru o 
implemetare eficientă şi eficace a proiectului. Va fi implicat în : 

• Promovarea proiectului finantat prin fondul ONG 

• va intocmi documentatiile necesare pentru activitatea de 
informare / educare – respectiv elaborarea unui manual 
educaţie rutieră destinat elevilor din clasele V-VIII.  

• Va sprijini SNCRR Filiala Dâmboviţa în elaborarea unei ediţii 
revizuite a manualui prim ajutor “Sanitarii pricepuţi” . 

• Va distribui manualele editate cadrelor didactice de la 
clasele V-VIII pentru susţinerea activităţilor de la orele de 
dirigenţie pentru educarea elevilor în ceea ce priveşte 
educaţia rutieră şi primul ajutor. 

• Seminariile de educaţie rutieră şi cele de prim ajutor vor fi 
organizate, de către ISJ Dâmboviţa in următoarele localităţi: 
Târgoviște, Titu, Moreni, Pucioasa, Băleni, Găești, Voinești. 
(Aceste localitati au fost stabilite impreuna cu partenerii 
noștrii IPJ Dâmboviţa și ISJ DB ca fiind zone cu risc ridicat in 
accidente rutiere și deasemenea în conformitate cu 
structura de organizare a unităţilor de învăţământ din judeţ, 
respectiv arondarea la centre metodice.)  

 

Partener 3 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIŢA 
(PM TGV) 

Are rolul de monitorizare, supervizare şi control al activităţilor pe 
care le realizează în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului, 
coordonare a resurselor umane proprii, alocare de resurse 
materiale, comunicarea continuă cu ceilalţi parteneri pentru o 
implemetare eficientă şi eficace a proiectului. Va fi implicat în : 

• Promovarea proiectului finantat prin fondul ONG 

• consecutiv semnării contractului de finanţare, PM TGV va 
supune aprobării Consiliului Local Târgoviște, hotărârea ca 
un teren în suprafaţă de 2000 m.p. din domeniul public al 
Municipiului Târgoviște să fie destinat activităţii de 
amenajarea a unui parc-şcoală pentru învăţarea regulilor de 
circulaţie. PM TGV împreună cu IPJ Dâmboviţa va amenaja 
parcul-şcoală. O direcţie tehnică a aparatului administrativ 
al PM TGV va administra parcul şcoală pentru învăţarea 
regulilor de circulaţie pe timpul şi după finalizarea 
proiectului, asigurând paza şi  întreţinerea sa ulterioară. 

• Având în vedere disponibilitatea de resurse financiare, PM 
TGV va susţine contribuţia de 10% necesară implementării 
proiectului, respectiv 8300 euro. 

 

  

 

Articolul 5 - Aspecte financiare, inclusiv costurile alocate fiecărui partener din bugetul proiectului și alte 
informaţii relevante și proceduri de raportare în cadrul parteneriatului  
Valoarea totala a proiectului  nostru este  82.660 euro. Solicitanantul si-a asumat gestionarea integrala a 
sumei ce reprezinta valoarea totala a proiectului, partenerii in cadrul proiectului nu au de gestionat sume. 
La nivel de cofinantare: 

� SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA- FILIALA DÂMBOVIŢA=0 euro; 
� INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA =0 euro; 
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� INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA=0 euro; 
� PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE=8300 euro si terenul in suprafata de 2572 mp necesar 

infiintarii investitiei de baza(Parcul-şcolă pentru învăţarea regulilor de circulaţie). 
 
Raportarile financiare revin in sarcina solicitantului ca si procedura direct proportionala cu procedura de 
decontare a cheltuielilor efectuate, partenerilor in cadrul proiectului nu le revin nicio obligatie de aceasta 
natura. 
Crucea Rosie: 106970.70 euro , finantare nerambursabila FDSC 
Contributie proprie: sediul ce se constituie ca si centru de implementare, cat si  munca  voluntarilor 
implicati in implementarea proiectului reprezinta o contributie de cel putin 11250 euro. 
 
IPJ Dâmboviţa: fonduri gestionate : 0 
Contributie:  personal implicat in implementarea proiecului contificat in suma de 375 euro  
ISJ DB: fonduri gestionate: 0 
Contributie: personal implicat in implementarea proiecului contificat in suma de 375 euro 
 
PMT=fonduri gestionate: 0 
Contributie: teren in suprafata de 2572 mp din domeniul public situat in Parcul Chindia in vederea 
infiintarii Parcului Scoala de educatie rutiera; 
-8300 euro constituind cofinantarea pe intreg proiectul. 
- Intretinerea parcului de educatie rutiera pe o prioada de cel putin 10 ani 
  

Articolul 6 – Costuri indirecte 
La nivelul costurilor indirecte am previzioant cheltuieli de administratie ale sediulului, unde se vadesfasura 
procesul de implementare a proiectului, in cuantum de 2,4% din valoarea totala a proiectului, 
reprezentand 2000 euro/12 luni  de implementare= 166,66 euro /luna. 

  

Articolul 7 – Cursul de schimb valutar 
Cursul de referinta functie de care se vor efectua raportari si rambursari este cursul inforeuro de la data semnării 

contractului de finanţare. 

   

Articolul 8 – Audit 
La acest capitol s-a bugetat ca si suma 3,03% din valoarea totala a proiectului reprezentand o suma globala 
de 2506 euro. 
Partenerii in proiect vor fi auditati la nivelul metodologiilor de lucru pentru activitatile in care sunt 
angrenati in procesul de implementare a proiectului. 
  
Articolul 9 – Legea aplicabilă 
Legea nr.178/2010 privind Parteneriatul Public-Privat. 
  
Articolul 10 – Litigii  
Eventualele litigii care pot aparea se vor rezolva pe cale amiabila intre parti, iar daca aceasta procedura nu 
este posibila oricare dintre partile care se considera lezate pot apela la instantele de judecata competente. 
 
Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la Târgoviște în 5 exemplare originale în limba română , câte unul 
pentru fiecare parte semnatară si unul pentru depunerea proiectului. 
  
 

Pentru Solicitant: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA – 
FILIALA DÂMBOVIȚA  (S.N.C.R.R. – FILIALA DÂMBOVIȚA)  
POPESCU GHEORGHE-DIRECTOR 

[Semnătura]  
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[data] 
 
 

Pentru Partener 1: INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 
ZEPISI DANIEL - INSPECTOR SEF  
 

[Semnătura]  
 
[data] 
 

Pentru Partener 2: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 
PREDA LUMINITA-INSPECTOR GENERAL 

 
[Semnătura]  
 
[data] 

 
 
Pentru Partener 3: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 
CIPRIAN PRISACARU-PRIMAR 
 
[Semnătura]  
 
[data] 
 


