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    Anexa 2 la HCL nr. 214/30.05.2019 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Nr. ______________ din data de ________________ 

 
I. PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie între: 
1. DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE, cu sediul în 

localitatea Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9, județul Dâmbovița, identificată 
cu CUI 35671211,  reprezentată de dl. Ciprian  PRISĂCARU, în calitate de 

Director  
      şi  

2. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 
 

au convenit încheierea prezentului  
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Denumit în continuare Acord, după cum urmează: 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Art. 2. Acordul de parteneriat are ca obiect, asocierea în vederea 

desfășurării orelor de educație fizică la Bazinul Olimpic  sub forma lecțiilor 
de înot, în conformitate cu prevederile HCL nr............./.................... 

 
III. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Art. 3. Acordul se încheie pentru anul calendaristic 2019, intrând în 

vigoare de la data semnării de către părți. 
Art. 4. Prezentul acord se poate prelungi, prin act adițional, cu acordul 

ambelor părți, pentru perioade similare. 
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IV. SCOPUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Art. 5. -   Dezvoltarea natației și creșterea calității educației în învățământ 

reprezintă interese comune ale Municipiului Târgoviște și ale Inspectoratului  
Școlar General Dâmbovița pentru obținerea unor performanțe exponențiale, 

precum și promovarea Municipiului Târgoviște, și, implicit a Complexului 
Turistic de Natație. 

- Desfășurarea orei de educație fizică într-un cadru optim și dezvoltarea 
armonioasă a elevilor participanți. 

 
Art. 6. Obiectivele Acordului de Parteneriat sunt: 

a) Organizarea și desfășurarea programului educațional  ”Înotăm la ora de 
educație fizică”; 

b) Conștientizarea cetățenilor privind importanța practicării înotului; 
c) Fiecare copil să beneficieze de educație de calitate și să devină un 

membru activ al societății românești; 

d) Promovarea investițiilor realizate de Municipiului Târgoviște în 
comunitate și atingerea obiectivelor propuse la demararea acestei investiții; 

e) Creșterea calității vieții 
 

V. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR SEMNATARE 
           Pentru realizarea obiectului, fiecare parte va îndeplini următoarele 

obligații: 
 

Art. 7. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  
a) Să respecte întocmai programul stabilit; 

b) Profesorii responsabili să răspundă în totalitate de elevii cu care 
desfășoară activități de înot și de eventualele pagube materiale produse din 

vina acestora, pe durata desfășurării orelor (de la preluarea elevului de la 
recepție și până la ieșirea acestuia) 

c) Se obligă șă întocmească și să prelucreze normele de protecția muncii 

cu elevii care frecventează cursuri de înot,sau părinții acestora în cazul 
persoanelor minore; 

d) Răspunde în totalitate de intregritatea fizică a elevilor care frecventează 
cursuri de înot, angajații Direcției Complex Turistic de Natație fiind 

absolviți total în cazul producerii de accidente, loviri, înec sau alte 
evenimente neprevăzute; 

e) Să respecte Regulamentul de utilizare a bazinului olimpic; 
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f) Să nu lucreze cu mai mult de 15 (cincisprezece) elevi pe un culoar; 

g) Să desemneze persoane responsabile de această activitate, obligatoriu 
cadre didactice ale instituției de învățământ; 

h) La cerere, cu acordul școlii și al conducerii DCTN, cadrul didactic 
poate fi însoțit de unul sau mai mulți asistenți, persoane obligatoriu majore, 

calificate sau în curs de calificare ca instructori de înot, care vor trebui să 
prezinte acte doveditoare pentru calificare. 

i) Copie, conform cu originalul, după documentele de identitate ale 
persoanelor responsabile, precum și o declarație ale acestora, pe propria 

răspundere, că au luat la cunoștință obligațiile prevăzute în prezentul acord și 
iși asumă responsabilitatea pentru respectarea acestora.  

j) Va întocmi programa și proiectele didactice corespunzătoare orelor de 
educație fizică sub forma lecțiilor de înot;  

k) Va colabora cu reprezentanții Direcției Complex Turistic de Natație 
pentru organizarea în bune condiții a programului educațional; 

l) Fiecare elev să aibă ținuta obligatorie compusă din : costum de 

baie/slip, cască, ochelari,papuci și prosop. 
 

 
Art. 8. MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE prin DIRECȚIA COMPLEX 

TURISTIC DE NATAȚIE : 
a) Va efectua toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii 

obiectivului stabilit prin prezentul Acord de Parteneriat; 
b) Va pune la dispoziție bazinul olimpic,cu titlu gratuit, după un program 

stabilit și aprobat în prealabil; 
 

Art. 9. OBLIGAȚII COMUNE: 
a) Părțile semnatare se angajează să se informeze în scris, reciproc, 

permanent, printr-o persoană delegată, asupra colaborării; 
b) Părțile se vor implica activ în promovarea programului educațional; 
c) Părțile vor păstra confidențialitatea tuturor datelor furnizate între ele; 

d) Fiecare parte se obligă să respecte normele cu privire la protecția 
datelor. 

 
VI. ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT: 

Art. 10. Raporturile contractuale încetează: 
a) Prin acordul părților; 
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b) Prin denunțare unilaterală din partea oricărei părți semnatare, atunci 

când aceasta consideră că interesul său o impune, cu respectarea unui 
preaviz de 30 (treizeci) zile calendaristice;  

c) În cazul în care realizarea obiectului Acordului de Parteneriat devine 
imposibilă, din motive independente de voința părților; 

d) În caz de forță majoră.  
 

VII. DERULAREA ACORDULUI 
Art. 11. Etapele derulării prezentului Acord sunt:  

a) Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație 
Târgoviște,  și Instituțiile de învățământ primar/liceal/gimnazial din 

Municipiul Târgoviște  vor face publică existența parteneriatului pe toată 
perioada de implementare.  

b) Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște va putea putea 
beneficia, în mod gratuit, de un spațiu publicitar în incinta unității de 
învățământ. 

 
VIII. MODIFICAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT  

Art. 12. Prezentul Acord va putea fi modificat și completat pe perioada 
angajată, numai cu acordul părților.  

 
IX. FORȚA MAJORĂ 

Art. 13. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, în 
conformitate cu prevederile legale. 

 
X. DISPOZIȚII FINALE  

Art. 14. Orice problemă întâmpinată de una dintre părți pe parcursul 
valabilității Acordului va fi comunicată și celorlalte părți. 

Art. 15. 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.  

Prezentul Acord s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale astăzi 
____________, câte un exemplar pentru fiecare parte și unul pentru 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN Dâmbovița. 
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 MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE             UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 
   DIRECȚIA COMPLEX  

  TURISTIC DE NATAȚIE                               .............................................. 
                                                                                                                       

DIRECTOR,       DIRECTOR,                      
Ciprian PRISĂCARU                                           ...............................              

 
 

 
 

AVIZAT 
INSPECTORATUL ȘCOLAR GENERAL DÂMBOVIȚA 

..................................... 

NR.: ............/ .................... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

     ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea 
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