
                                                           R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

 PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tirgu Neamt si Centrul Judeţean 
de Excelenţă Neamţ 

 
Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ 

 
           Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ cu nr. 
20353/14.11.2016  a Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ prin care se solicita alocarea 
unei sume din bugetul local pentru funcţionarea unităţii mai sus menţionate, in anul 
bugetar 2017; 
           Tinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ 
şi Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu 
Neamţ, ambele înregistrate sub numarul 20345 din 14.11.2016 ; 
           Având în vedere  Ordinul nr.4634 din 25 septembrie 2014 privind înfiinţarea 
Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ  şi faptul că misiunea lui este de a asigura 
performanţa şcolară şi succesul şcolar; 
           În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(1), art.36 alin.(2), lit.”c”,  ale art.45, alin.(1) 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1. Se aproba încheierea unui Acord de Parteneriat între Oraşul Tîrgu Neamţ şi 
Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ ( conform anexei ); 
    Art.2. Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt împuterniceşte Primarul Oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru semnarea Acordului de Parteneriat şi a eventualelor acte adiţionale 
aferente.  
    Art.3. Direcţia Buget-Contabilitate şi Serviciul Juridic vor lua toate masurile necesare 
pentru indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 
    Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.   
  
      Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
 
          Primar,                                                                                    Secretar, 
    Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 



                                       
             str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neam], Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 
 

Nr.20345/14.11.2016    
 
 

                EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tirgu Neamt si Centrul 

Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 
 
 
 

                   Prin adresa înregistrată la Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ cu 
nr.20353/14.11.2016 Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ se solicita alocarea unei sume 
de 47000 lei din bugetul local pentru funcţionarea unităţii mai sus menţionate în anul 
bugetar 2017; 
                 Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ este de a asigura 
performanţa şcolară şi succesul social prin: 
 

- selecţia, pregătirea şi stimularea elevilor capabili de performanţă la diferite 
discipline, 

- programe educaţionale de instruire diferenţiată, 
- oferirea unor condiţii de învăţare la standarde europene, 
- dezvoltarea capacităţilor individuale, a inteligenţelor multiple, a creativităţii, 
- promovarea inovaţiei prin iniţierea şi derularea proiectelor europene. 

        
             In scopul asigurarii accesului la educaţie diferenţiată a copiilor şi tinerilor 
capabili de performanţe înalte din Oraşul Tîrgu Neamţ, consider că este necesar 
încheierea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tirgu Neamt si Centrul Judeţean de 
Excelenţă Neamţ. 
 
 
            Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre în 
forma initială.  
  
  
                                                              P R I M A R, 

Harpa Vasilică 
 
 
 

 
 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 



SERVICIUL JURIDIC 
Nr. 20345/14.11.2016                                                                  APROB, 

                                                                                                           Primar, 
                                                                                                         Harpa Vasilică 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul 

Tirgu Neamt si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 
 
 

                  Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ cu 
nr.20353/14.11.2016 a Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ prin care se solicita 
alocarea unei sume de 47000 lei din bugetul local pentru funcţionarea unităţii mai sus 
menţionate in anul bugetar 2017; 

          Ţinând cont de  Ordinul nr.4634 din 25 septembrie 2014 privind înfiinţarea       
Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ  şi de faptul că misiunea lui este de a asigura 
performanţa şcolară şi succesul şcolar prin: 

-  selecţia, pregătirea şi stimularea elevilor capabili de performanţă la diferite 
discipline; 

- programe educaţionale de instruire diferenţiată; 
- oferirea unor condiţii de învăţare la standarde europene; 
- dezvoltarea capacităţilor individuale, a inteligenţelor multiple, a creativităţii; 
- promovarea inovaţiei prin iniţierea şi derularea proiectelor europene. 

            Centrul Judeţean de Excelenţă elaborează şi asigură implementarea unor 
programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii 
neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor 
necesare educării  diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, 
dezvoltă programe proprii de cercetare didactică şi organizează conferinţe care au ca 
temă activităţile specifice centrului de excelenţă, organizează anual tabere naţionale şi de 
pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline. 
               Pregătirea tinerilor capabili de performanţă se va face în grupe de excelenţă, pe 
ani de studiu şi discipline. Grupele de excelenţă se organizează anual pentru discipline la 
care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale. 
              Pregătirea copiilor se va face în timpul anului scolar în zilele de sâmbătă si în 
săptămâna dinaintea vacanţelor şcolare. 
             La Tîrgu Neamţ se constituie 9 grupe: 
- 4 grupe matematica (3 grupe gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, 1 grupa liceu, 
clasa a IX-a); 
- 1 grupa TIC liceu; 
- 1 grupa fizica- mixta gimnaziu; 
- 1 grupa istorie- mixta liceu; 
- 1 grupa sociologie; 
- 1 grupa liceu electronica-automatizari; 
 



          Activitatile grupelor se vor desfasura in scolile gazda : Colegiul Naţional ,, Ştefan 
cel Mare ‘’ , Liceul ,,Vasile Conta’’ si Colegiul Tehnic ,,Ion Creanga’’. 
         Bugetul aprobat pentru anul financiar 2016 asigura cheltuielile de personal pentru 
trimestrul IV din anul scolar 2016-2017, pentru lunile octombrie si noiembrie 2016 fiind 
necesari 12000 lei din cei 25000 lei aprobati deja prin HCL nr.26/28.01.2016. 
Pentru plata cu ora in anul scolar 2016-2017,  sunt necesare in 2017  urmatoarele sume: 
 
Trim. I:  20000 lei 
Trim.II: 16300 lei 
Pentru trimestrul IV, an financiar 2017, an scolar 2017-2018 estimarea este de 10700 lei. 
 
          Pentru anul financiar 2017 suma alocată de la bugetul local al Oraşului Tîrgu 
Neamţ este de 47000 lei. 
Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă a fost aprobată de Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Neamţ, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetul 
Consiliului Local, după cum urmează: 8,5 norme didactice, 1,5 norme de personal 
didactic auxiliar ) 0,5 norma secretar, 0,5 norma administrator financiar şi 0,5 norma 
informatician, 0.25 norma personal nedidactic). 
Cheltuielile prevăzute pentru Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ reprezintă : 
 
         La  ,,Cheltuieli de personal”  s-a prevăzut  suma de 47000  lei avându-se în vedere 
statul de funcţii şi legislaţia în vigoare. 
Cheltuielile de personal acoperite de Consiliul Local Tîrgu Neamţ acoperă salariile celor 
24 profesori selectaţi pentru activitatea grupelor de excelenţă, profesori ce vor fi plătiţi în 
regim de plată cu ora.   
         Prin Acordul de Parteneriat supus aprobarii se doreste  crearea unei punti de 
colaborare intre Unitatea Administrativ-Teritorială Oraş Tîrgu Neamţ şi Centrul Judeţean 
de Excelenţă Neamţ, o implicare reciproca  in vederea realizarii obiectivelor de interes 
comun. 
         Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, permite 
colaborarea institutiei cu  persoane juridice romane sau straine, in vederea realizarii in 
comun a unor actiuni, servicii  sau proiecte de interes local, prin hotarare aprobata de 
Consiliul Local.  
       Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tirgu Neamt si Centrul Judeţean de 
Excelenţă Neamţ. 

 
 
             Directia Buget-Contabilitate                                        Serviciul Juridic, 

 
 
                Ec. Iosub Ecaterina                                      Intocmit,    Jr. Vasiliu Sofica Maria 
              
 
 
 
 
 



                  Anexa la HCL….  
\          
 
 
 
                       str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamţ, Tel. 0233/790245; 790305; 
                       Fax: 0233/790508 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

                                                     Nr. 

Articolul 1- Părţile contractante 

 Între  

Oraş Tîrgu Neamţ, Unitatea Administrativ-Teritorială cu sediul în Str. Ştefan 
cel Mare, nr. 62,  Tîrgu Neamţ, tel. 0233/790245, fax. 0233/790508, având codul de 
înregistrare fiscală 2614104, cont deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ, reprezentat legal  
prin Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilică şi Secretarul Oraşului Tîrgu 
Neamţ, jr. Laura- Elena Maftei , 

 Si 

           Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ, cu sediul în cadrul Colegiului 
Naţional ,,Petru Rareş ‘’ , str. Ştefan cel Mare, nr.4, Piatra Neamţ, tel. 0233/213751, e-
mail : excelentant@gmail.com,  reprezentat prin Doamna  Director prof. Carmen-
Elena Corlăţeanu,   

În calitate de parteneri 

Articolul 2 - Obiectul 
 

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie colaborarea dintre cele două 
parţi  în vederea ducerii la îndeplinire a misiunii  Centrului Judeţean de Excelenţă 
Neamţ care este acela  de a asigura performanţa şcolară şi succesul şcolar prin : 
 
-  selecţia, pregătirea şi stimularea elevilor capabili de performanţă la diferite 

discipline; 
- programe educaţionale de instruire diferenţiată; 
- oferirea unor condiţii de învăţare la standarde europene; 
- dezvoltarea capacităţilor individuale, a inteligenţelor multiple, a creativităţii; 
- promovarea inovaţiei prin iniţierea şi derularea proiectelor europene. 

 
Articolul 3 - Durata acordului 
 
       Prezentul Acord este valabil pentru anul şcolar 2016-2017, cu posibilitate de 
prelungire, prin act adiţional, pe o perioada de încă un an şcolar, prin acordul părţilor. 
 



Articolul 4 –Scopul Parteneriatului 
 
     4.1. În scopul asigurării accesului la educaţie diferenţiată a copiilor şi tinerilor capabili 
de performanţe înalte, Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ elaboreaza strategii de 
identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea 
constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii 
ştiinţifice, artistice, tehnice şi iniţiază acţiuni de identificare şi promovare a copiilor şi 
tinerilor capabili de performanţe înalte.  
            Centrul Judeţean de Excelenţă elaborează programe de educaţie diferenţiată, în 
colaborare cu specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar, pe discipline, arii 
curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice, asigură anual constituirea şi 
funcţionarea grupelor de excelenţă, asigură încadrarea cu personal didactic pentru grupele 
de excelenţă, asigură organizarea şi funcţionarea bibliotecii proprii, elaborează programe 
şi proiecte în vederea asigurării resurselor materiale, curriculare, informaţionale şi 
financiare necesare desfăşurării activităţii şi asigură implementarea acestora. 
           În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus menţionate, Centrul Judeţean de 
Excelenţă elaborează şi asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse 
instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea 
locală. 
 
 Art.5.-A.Oraşul Tîrgu Neamţ, în calitate de partener 
 
5.1 Este responsabil pentru punerea la dispoziţie a spaţiului de desfăşurare a cursurilor la 
Şcolile: Colegiul Naţional ,, Ştefan cel Mare” (1 laborator si 3 sali de clasa), Liceul 
,,Vasile Conta ’’ Tîrgu Neamţ (3 sali de clasa) si Colegiul Tehnic ,,Ion Creanga” Tirgu 
Neamt (2 laboratoare). Pregătirea copiilor se va face în timpul anului scolar în zilele de 
sâmbătă si în săptămâna dinaintea vacanţelor şcolare. 
 
5.2  Orasul Tirgu Neamt, in calitate de partener, isi declina orice responsabilitate in ceea 
ce priveste pierderea, disparitia sau furtul oricaror obiecte aparţinând persoanelor care işi 
desfăşoară activitatea în spaţiile puse la dispoziţie. 
 
5.3 Bugetul aprobat pentru anul financiar 2016 asigura cheltuielile de personal pentru 
trimestrul IV din anul scolar 2016-2017, pentru lunile octombrie si noiembrie 2016 fiind 
necesari 12000 lei din cei 25000 lei aprobati deja prin HCL nr.26/28.01.2016. 
Pentru plata cu ora in anul scolar 2016-2017, sunt necesare in 2017 urmatoarele sume: 
 
Trim. I:  20000 lei 
Trim.II: 16300 lei 
Pentru trimestrul IV, an financiar 2017, an scolar 2017-2018 estimarea este de 10700 lei. 
 
          Pentru anul financiar 2017 suma alocată de la bugetul local al Oraşului Tîrgu 
Neamţ este de 47000 lei. 
          Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă a fost aprobată de Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Neamţ, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din 
bugetul Consiliului Local, după cum urmează: 8,5 norme didactice, 1,5 norme de 
personal didactic auxiliar ) 0,5 norma secretar, 0,5 norma administrator financiar şi 0,5 
norma informatician, 0.25 norma personal nedidactic). 



Cheltuielile prevăzute pentru Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ reprezintă : 
 
       La  ,,Cheltuieli de personal”  s-a prevăzut  suma de 47000 lei-an bugetar 2017 
avându-se în vedere statul de funcţii şi legislaţia în vigoare. 
Cheltuielile de personal acoperite de Consiliul Local Tîrgu Neamţ acoperă salariile celor 
24 profesori selectaţi pentru activitatea grupelor de excelenţă, profesori ce vor fi plătiţi în 
regim de plată cu ora.   
Pentru anul 2017 ( si urmatorii, daca durata prezentului Acord de Parteneriat se 
prelungeşte prin acordul partilor), sumele alocate de la bugetul local vor fi prevăzute în 
Hotărârea de Consiliu a Oraşului Tîrgu Neamţ şi respectiv în Actul Adiţional ce se va 
încheia şi care va fi parte a prezentului Acord de Parteneriat).   
 
5.4 In calitate de partener, Orasul Tirgu Neamt nu are nici o pretentie financiara in ceea 
ce priveste cheltuielile cu utilităţile aferente salilor destinate desfăşurării activităţilor. 
 
B. Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 
5.5 Primește suma prevazută la punctul 5.3. și este responsabil de gestionarea ei; 
5.6 Elaborează şi asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse 
instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea 
locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării  diferenţiate a 
copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, dezvoltă programe proprii de cercetare 
didactică şi organizează conferinţe care au ca temă activităţile specifice centrului de 
excelenţă, organizează anual tabere naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili 
de performanţe înalte, pe discipline. 
5.7 Este responsabil de recrutarea si selectia grupelor de excelenţă, pe ani de studiu şi 
discipline. Grupele de excelenţă se organizează anual pentru discipline la care se 
organizează olimpiade naţionale şi internaţionale, pentru activităţi care vizează 
dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare. 
       La Tîrgu Neamţ se constituie 9 grupe: 
 
- 4 grupe matematica(3 grupe gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, 1 grupa liceu, 
clasa a IX-a); 
- 1 grupa TIC liceu; 
- 1 grupa fizica- mixta gimnaziu; 
- 1 grupa istorie- mixta liceu; 
- 1 grupa sociologie; 
- 1 grupa liceu electronica-automatizari; 
         Activitatile grupelor se vor desfasura in scolile gazda : Colegiul Naţional ,, Ştefan 
cel Mare ‘’ , Liceul ,,Vasile Conta’’ si Colegiul Tehnic ,,Ion Creanga’’. 
 
5.8 Are obligaţia de a întocmi şi prezenta  documente din care să reiasă în mod explicit  
că sumele alocate de la bugetul local al Oraşului Tîrgu Neamţ au fost folosite conform 
destinaţiei avute în vedere la punctul 5.3.  
5.9 Are obligaţia de a întreprinde orice alte acţiuni în vederea ducerii la îndeplinire a  

misiunii, respectiv: 
-  selecţia, pregătirea şi stimularea elevilor capabili de performanţă la diferite 

discipline; 



- programe educaţionale de instruire diferenţiată; 
- oferirea unor condiţii de învăţare la standarde europene; 
- dezvoltarea capacităţilor individuale, a inteligenţelor multiple, a creativităţii; 

promovarea inovaţiei prin iniţierea şi derularea proiectelor europene. 
5.10 Orice alte sarcini care au fost agreate. 
C) Părţile prezentului Acord de Parteneriat au obligaţia de a colabora în vederea ducerii 
la îndeplinire a obiectivelor comune. Ele au de asemenea obligaţia de a furniza una 
celeilalte toate informaţiile şi datele necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţilor. 
     Părţile au obligaţia de a notifica una celeilalte  situaţii referitoare la orice factori care 
ar putea afecta în mod negativ implementarea proiectelor. 
 
 
Articolul 6 - Cooperarea cu terțe părți 
 
6.1 În caz de cooperare cu terțe părți, partenerii  rămân singurii responsabili cu privire la 
respectarea obligațiilor  prevăzute în acest acord de parteneriat. 
 
6.2 Niciun partener  nu va avea dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale în 
temeiul prezentului acord de parteneriat. 
 
Articolul 8 - Monitorizare 
 
8.1. Oraşul Tîrgu Neamţ are, în mod continuu, responsabilitatea generală pentru 
monitorizarea acțiunilor întreprinse de Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ. 
 
 
Articolul 9 - Modificări, retrageri și dispute 
 
9.1 Orice modificare-completare a prezentului acord de parteneriat va face obiectul unui 
act adițional . 
 
9.2  Partenerii  sunt de acord să nu se retragă, cu excepția situației când există motive 
inevitabile pentru aceasta. 
 
9.3 În cazul oricăror dispute între ei, partenerii sunt obligați să opteze pentru o 
soluționare pe cale amiabilă. 
 
9.4 Orice dispută legală care ar putea rezulta din sau în legătură cu acest acord de 
parteneriat se va judeca în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Articolul 10 - Neexecutarea obligațiilor și rambursarea sumelor necuvenite 
 
10.1 În caz de neîndeplinire totală sau parțială a obligațiilor mentionate in prezentul 
acord de parteneriat, Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ  se angajează să ramburseze 
toate fondurile care au fost primite în mod nejustificat, în luna următoare notificării. 
 
Articolul 11 - Limba utilizată 



 
11.1 Limba utilizată pentru acest parteneriat este limba română.  
 
Articolul 12 - Legislație și Forță Majoră 
 
12.1 Acest acord de parteneriat este guvernat de legea romana.  
12.2 Nici o parte semnatară nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din prezentul acord de parteneriat dacă aceasta a fost cauzată de 
situații de forță majoră. 
 
Articolul 13 - Dispoziții finale 
 
13.1 Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi,…………….. , în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
     
 
       Oraş Tîrgu Neamţ                                       Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 

             

               Primar,                                                                         Director  

         Harpa Vasilică                                                Prof. Carmen-Elena Corlăţeanu,   

 
 
 
                   Secretar,  
         Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
    Direcţia Buget-Contabilitate 
         Ec. Iosub Ecaterina 
 
 
 
                      CFP 
          Ec. Carmen Tanasă 
 
 
 
 
              Serviciul Juridic, 
        Jr. Vasiliu Sofica Maria 


