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Numele qi adresa promotorului de proiect
CIF/CUI

Liceul Tr:hnologi
CUI qstzzr6

r Silvic Transilvania

Reprezentat[ de Domnul Cosma Cristian I larcel
si

Numele gi adresa agentului economic
partener de proiect
CIF/CUI

Ocolul SilvicValga gieului RA
CUI: RO - 2SZ2ggL4

Reprezentat[ de Doamna/Domnul. Cira Silviu Ioan
denumite in conLtinuare individual ca "parte" 5i col ctiv ca "pArti"

PenEu implementarea proiectului r

Practic[ de calitate - o qansi pentru integrare
finantat prin granturile see 2014-2(

:u titlul
la locul de munci
2t

pentru

Au convenit asupra:

Articolul I - Scop qi obiective

1. Prezentul Contract de Parteneriat (d,enumi in continuare "Contractul")
definegte drepturile qi obligaliile P[(ilqr $i sta termenii Ei condiliile de
cooperare a acestora in implementarea Proi

z. Activitltile principale care urmeaze a fi in special de cltre partener,
inclusiv activitiilile promotorului <Ie

indeplinirea sarcinilor sale, sunt identificate
depinde partenerul pentru

jos:

3. P[{ile ac[ioneaz[ in conformitate cu cadrul mecanismului financiar
SEE zor4-zo2t, Ei ilnume cu Regularrrentul
mecanismului financiar SEE 2ou4-2oz

ivind punerea in aplicare a
(denumit in continuare

"Regulamentul"). P[4ile recunosc in mod c[ au acces la conlinutul
Regulamentuluji Ei sunt familiarizate cu eLcesta.

Orice anexe la prezentul contract consti.tuie o integrantd a contractului.4.

- Lucrarr oe unpadurlre sl de completare a
anterioare ;
Lucrari de ajutorarea regenerarilor naturale ;- Lucrari de ingrijire a arboretelor tinerr: :

Lucrari de punere in valoare a masei
- Lucrari de exploatare a masei lemnoase.

regenerarilor

,ri si curatiri ;

;

in cazul unor nriconcordanle intre anexe Ei , prevaleazl contractul.

lcetand D&
Liechtenstein
Norwaygrants Anexa Vl

FINAIYTAT PRIN GRANTURILE SF.E zor+-zozt
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PROGRAMUL DB EIDUCATIE, BURSE, UCENICIE $I ANTREPRENORIATUL
T|INERILOR iN R,OMANIA

CONTRACT DE PARTENERIAT



Articolul z - Intrarea in qi durata
1. Prezentul contract i

Aceasta va rdmAne in
integral obligaliile fat[
contract gi cu durata

Articolul 3 - Principalele ri qi responsabilit[fi ale pirfilor
1. Pdr[ile declar[ cd vor i

de candidaturd.

2. Cooperarea dintre cei parteneri const5 in:
(v[ rug6m s[ descrieli in detaliu ;i responsabilitllile celor dou[ p5rli)

Phrtile iqi indeplinesc
diligen[[. Acestea se
importante pentru
Ele vor acliona cu bund
ESAYEP gi al

4. Pe4ile pun la
activitatea cu cel mai
in temeiul prezentului personalul respectd legisla[ia Romffniei.

S. Atunci cAnd, in indeplin
personalul uneia dintre
asigur[ cX aceste spalii
aplicabile privind sXnX
implementarea proi
preveni aparilia ori
celeilalte pd4i.

Article 4 - Bugetul qi eligibilitatea cheltuielilor

1. Alocarea bugetului, erctivitdfile care urmeazil s[ fie efectuate de

in vigoare la data ultimei selmniri de cXtre p[rti.
rare pAnd cAnd partenerul de proiect iEi va indeplini
promotorul proiectului in conrformitate cu prezentul
ctuluLi stabilit6 prin contractul de finanlare.

enta proiectul aga cum este descris in formularul

3.

r suficient personal calificat:, care iqi desfhqoar[
standard profesional. in timprul executirii sarcinilor,

rea sarcinilor stabilite in temeiul prezentului contract,
p[4i se afl[ in spaliile celeilalte pe4i, partea gazdd se

:c1,5 toate reglementXr:ile qi standardele nalionale
si1;uranta qi proteclia mediului. p[rfile voriua, in

lui, toate rnlsurile de precaulie necesare pentru a
vdtXm6ri corporale sau a daunelor asupra 6unurilor

Promotorul de proiect:
r. asigurd organizarea stagiilor
z. stabilirea unui acord de fo re intre Ecoal[ qi partenerul economic

ale dr: calitate

Agentul economic partener:
r. asigur[ logistica necesar[
practicI

desfHgurarea in condilii optime a stagiului de

cu principalele, competenle, abilit[1i li cunoqtinlez stabilirea acordurilor de
cu continutul curriculei intre promotor qi agentui

3. derularea unor stagii profesi
4. elaborarea unui ghid pentru
S. elaborarea chestionarelor evaluarea rezultatelor invdt[rii

rtenerul de fixatd in tabelul de mai i

rnerald gi pentru implementarea proiectului.
in toate chestiunile in interesul piogramului

respective cu
reciproc cu privire la toate



Sprijin organizare mobi@ proiect 3OOO

Sprijin individual pentru@ le studiu 2()0()

Transport 550
Sprijin pentru pregitire linffi 300
Spriiin pentru nevoi speciale o

TOTAL 5850

2. Eligibilitatea cheltuielilor suportate de parte
aceloragi limitdri cu cele corespunzdtoare, ile pr

3. Cheltuielile suportate de partenerul de proiect t
regulile generale privind eligibilitatea eherltuieli

Articolul5 - Pli1i, prevederi de raportare privir

1. Pirfile recunosc cd pldlile din grantul acordat
euro.

2. Pl[1ile cXtre Partenerul de proiect vor fi efectu
Partenerului Proiectului, identificat dup5 cum r

Numele bdncii/sucursalei: Banca Transilvanar Bistri
Adresa complet[ a sucursalei: mun. Bistrita, str. Garii,
Denumirea exact[ a titularului de cont: R.egiar Autr
Sieului RA;
Codul IBAN: RO g+ BTRL EURCRT ooAouro3or;
Codul BIC (SWIrt): BTRLROzz;

3. Num[rul de tranEe de prefinanlare qi procentele
cele stabilite prin Contractul financiar semnat i
Program.

4. Se considerS. cI pl[1ile au fost efectuate la data <

de Proiect.

S. in scopuri de raportare, Partenerul va converti
cursul de schimb al b5ncii de la data efectuXrii s

Articolul 6 - Reglementiri bugetare
1.

Promotorul proiectului a informat deja institulir
alocat de Operatorul de Program prin int[erme<
cazul unei modificdri bugetare (comparativ c.
inclusiv in capitolele bugetare ajustate.

2. Ambele pX{i declar[ cd sunt pe deplin conEtient,
in Contractul financiar este o suml meximd
stabilirea grantului final eligibil.

Articolul 7 - Obliga[ii privind raportarea

:rul de proiect este supus[
notorului de proiect.

buie sd fie in conformitate cu
r cuprinse in Regulament.

lrata de conversie

Lrtenerului vor fi efectuate in

e la contul bancar in euro al
neazX:

;

. 3o, judetul Bistrita-Nasaud;
roma Ocolul Silvic Valea

rrespunzltoare din grant sunt
:re promotor qi Operatorul de

bit[rii contului Promotorului

rice costuri in euro, utilizAnd
rimbului.

partener5 cu privire la bugetul
iul contractului financiar Ei in
formularul de candidaturX),

de faptul cX grantul menlionat
)are va constitui baza pentru



Articolul 8 - Dispozilii

2. in acest scop, prom

Articolul 9 - Achizi[ii
1. Petile respectd, la

national[ privind ach

Articolul ro - Conflictul
1. Pdrlile iau toate m

compromite

implement[rii

toate m[surile

Fiecare parte igi
dacd m[surile

orice membru al

Articolul u -

f. in cazul in care

Articolul rz - Rezilierea

2. Oricare dintre p[4i

1. Institulia partener[ va activ la faza de raportare prin transmiterea
contribu[iei sale (acti gi p[4i financiare), in timp util, Promotorului de
Proiect, pentru a perm acestuia sd respecte termenele limitfl.

auditul proiectelor
1. Promotorul proiectul

contribuie la monitori
qi inrstitutia partener[ accept[ sd participe gi s[

Program gi de alte
activit[ti in legitur[ cu finantat.

I proiectului gi institulia partener[ vor furniza orice
dispozitie toate documentele cerute de echipele de

egdtur[ cu proiectul finanlat.

rea qi auditul activit[tilor organizate de Operatorul de
lnisme, relevante indrept[{ite s[ desfhqoare astfel de

informalii Ei vor pune
monitorizare / audit in

2. Legea aplicabil[ in ma de achizilii publice este legea din RomAnia.

interese

r9 ni igl de implementare a proiectului, legislalia
ile publice qi articolul B.rS din Regulament.

e necesare pentru a preveni orice situatie care ar putea
impar[ial[ Ei obiectiv[ a contractului. Acest conflict de

la: interesului economic, afinit[lile politice,
lle sau la oricei alte leg[turi relevante sau a

conliict de interese care ar putea apXrea in timpul
trebuie comunicat fHrS intArziere celeilalte p[4i in

dreptul de a verifica intr-un termen pe care il stabileEte,
e sunt adecvate Ei dac[ necesitd m6suri suplimentare.

sonalul Ei directorii acestora nu sunt plasali intr-o
conflicte de interese. Fiecare parte inlocuieEte imediat
lului r;du expus unei astfel de situalii.

plililor qi rambursarea

de Program/ Punctul Na[ional de Contact/Statul
ndare a pldlilor gi / sau solicit[ promotonrlui de

de proiect ia mdsurile necesare pentru a se

interese se refer[ in
leg[turile familie sau
interesului comun. O

P[rfile se asigur[ c[
situa[ie care ar putea

Donator ia decizia de
proiect o rambursare,
conforma cu decizia

2. ln sensul paragrafului anteri,cr, promotorul
partenerului de proi frrd intArziere, o
paragraful precedent.

1. Procedura de reziliere
Promotorul de Proiect

scris. tn eventualitatea nui ar;tfel de conflict, partea implicat6 va lua imediat
pentruL a o rezolva.

proiectului trebuie s[ prezinte
copie a deciziei menlionate in

urma aceleagi paEi ca in Contractul de finanlare dintre
Operatorul de Program.

denunla prezentul contract in cazul unei inc[IcXri de
c6tre cealalt[ parte a o igatiilor sale.



3. in cazul rezilierii Contractului de finanlare,

Articolul 13 - Amendarnente

1. Orice modificare a prezentului contract,
obiectul unui amendament scris incheiat de

Articolul 14 - Dispozifii privind litigiile

acestuia in fata instanlei competente din

Articolul 15 - Dispozifii finale

Operatorul

Programe.

3. Limba care guverneaz[ executarea

Pentru Fromotorul de proiect

Cosma Cristian Marcel
Numele complet
legal

1.

e)

3.

15.ro.zor8,

$tampila

Proiect poate rezilia prezentul Contract cu efect iat.

Contractele de parteneriat sunt consideraLte de

Orice litigiu privind incheierea, validitatea,

orice motiv, Promotorul de

a anexelor acestuia, face

civilS.

interpretarea sau executarea

de raportare, pdrfile sunt

financiar al
-2O27i

prezentului contract se solulioneazl pe cale a bil[ prin consultarea p[4ilor.
Ambele p54i pot inilia proceduri judiciare la deciziile privind
aplicarea dispoziliilor contractului Ei n:rodali ile de punere in aplicare a

1. Pe durata implementdrii proiectului gi a eti
obligate s[ respecte urmdtoarele reglementdri:

- Regulamentul privind punerea in apl a mecanismului
Spatiului Economic European (SEE) zo

- DacX nu sunt menlionate in a.cest p[r[ile vor respecta
de Proiect qiprevederile Contractului de finanlare i re Promotorul

de Program.
proiectelor stabilite pentru- Liniile directoare de implementare

proiectele de cooperare din domeniul
tehnic descrise in Apelul de Propuneri gi
Ia adresa www.eea4edu.ro.

Antului profesional gi
idul Solicitantului disponibil

Prezenful Contract de Parteneriat a fost emis in exemplare originale, cAte unui
pentru fiecare dintre pX4i Ei unul va fi tri prin poEt[ Operatorului de

contract este limba romAn[.
Toate documentele, anunfurile Ei alte
prezentului contract sunt in limba romAn[.

nicdri prevdzute in cadrul

Cira -Ioan
Nlumele
legal

plet gi

rt8.ro.zo
Data gi

P*'oE
VALEA 'o

$IE'.T]tr,UI
'* R*A'. f

l.^]-od

Data gi localitatea

$tampila
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