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Anexa nr. 3 

Acord de parteneriat 

                nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului 

„Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” 

 

Art. 1. Părţile 

1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Târgu Mureș, cu sediul în 

Târgu Mureș, P-ța Victoriei, nr. 3, Județul Mureș, telefon 0265-268330, fax 0265-

264830, e-mail primaria@tirgumures.ro, cod fiscal 4322823, cont trezorerie 

RO81TREZ24A650402580103X,, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

<se vor insera datele de indentificare ale liderului de parteneriat și conturile 

distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea 

teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

 

1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, 

având calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale 

partenerului și, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de 

identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, 

astfel: 

 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum 

şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: 

„Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș”, care este 

depus în cadrul Programului EON Grant Guarantee, precum și pe perioada de 

durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare. 

(2) Prezentul acord se constituie anexă la Contractul de finanțare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Contractul de finanțare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
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Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Înființarea, respectiv amenajarea Centrului Târgu 

Mureș-EON-XR; 

Implementarea platformei EON-XR, Classroom 3.0; 

Instruirea, formarea prin programe specifice a 

cadrelor didactice ca experți în dezvoltarea de 

materiale educaționale în AR și VR, respectiv pentru 

utilizarea platformei EON XR; 

Asigurarea licențelor și materialelor de suport; 

Monitorizarea derulării activităților de formare, 

respectiv ghidarea persoanelor desemnate în caz de 

nevoie; 

Promovarea proiectului și a activităților în cadrul 

proiectului prin campanii de informare. 

 

Partener 2 Desemnarea persoanelor de contact, respectiv celor 

responabile pentru coordonarea activităților (lectori) 

în cadrului propriei instituții; 

Identificarea elevilor, studenților și stagiarilor care vor 

fi incluși în proiect ca membri ai grupului țintă; 

Participarea obligatoriu la sesiuni de instruire, formare 

(workshopuri) a lectorilor, a cadrelor didactice și a 

elevilor, studenților și stagiarilor; 

Atribuirea proiectelor (lecții) AR și VR pentru elevi / 

studenți și ghidarea lor pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor primite; 

Asigurarea infrastructurii în cadrul propriei instituții 

pentru derularea activităților, lecțiilor AR și VR; 

Evaluarea, respectiv publicarea lecțiilor create de către 

elevi / studenți; 

Încorporarea celui mai bune lecții pe patforma EON 

XR. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 

încetează la data la care  Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 

valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare 

conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 
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Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 

oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor 

de progres, crearea conținuturilor statistice etc. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va 

informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale 

rapoartelor de progres. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 

etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către 

finanțator.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către finanțator a 

documentelor justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 

contractuale și procedurale.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerului 2 

(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, 

să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, 

de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 

etc.), înaintea solicitării aprobării de către finanțator. 

 

B. Obligaţiile Partenerului 2 

(3) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare 

în vigoare in domeniul egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi 

publicității în implementarea activităților proprii. 

(4) Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se 

implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură 

directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind 

gestiunea tehnică a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. 

Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită 

verificarea lor. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 

progres. 

 



4 

 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Liderul de proiect deține și menține în proprietatea acestora bunurile achiziționate 

și asigură exploatarea și întreținerea acestora. 

(2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, ce 

au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi 

exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(3) Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să 

înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile 

finanțate prin Program. 

 

Art. 8. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă 

confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi 

sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de 

informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi 

îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 9 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord 

va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 

 

Art. 10 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 

competente. 

 

Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare 

parte şi un original pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 


