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                 CONVENŢIE DE COOPERARE 

privind colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai 
Farkas”  în vederea organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó 

Mihály”  

 

I. PREAMBUL: 

Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic,  

 

1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având 

cod fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte – Ciprian Dobre, pe de o parte 

                                                       

               şi 

 

1.2. LICEUL TEORETIC „BOLYAI FARKAS”, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Bolyai, nr.3, 

tel: 0365-882749, cod fiscal 4323560, având cont IBAN RO84TREZ4765004XXX000174, 

deschis la TREZORERIA Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Director - Bálint Ştefan, pe de 

altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele 

condiţii: 

 

II. OBIECTUL ŞI SCOPUL   

Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării 

Concursului de matematică „Brenyó Mihály”, desfăşurat în perioada 20-22 martie 2015. 

 

 Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale 

părţilor, cu ocazia desfăşurării evenimentului menţionat la art.1, asigurând 

promovarea eficientă şi calitativă a oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct 

de vedere cultural şi turistic, sprijind dezvoltarea învăţământului românesc de 

performanţă. 

 

III. DURATA  

Art.3. Prezenta Convenţie de cooperarea începe să producă efecte de la data semnării 

sale de către ambele părţi şi încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate 

de către acestea. 

   Nr. _________/_________ 

   Dosar _________________ 

 

                              Nr. _________/_________ 

                    Dosar _________________ 

 

 

 
LICEUL TEORETIC 

„BOLYAI FARKAS”   
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IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4.(1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la activităţile 

implicate de organizarea Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály”, 

obligându-se să acorde sprijin financiar, în sumă de 5.500 lei, pentru a asigura o parte 

din contravaloarea premiilor şi a materialelor promoţionale, conform Anexei nr.2 la 

prezenta Convenţie. 

 
(2) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 5.500 lei, în contul Liceul Teoretic „Bolyai 
Farkas”, organizatorul evenimentului, în termen de 15 de zile de la depunerea  
deconturilor justificative.  

 
Art.5. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Tîrgu-Mureş se obligă: 
 
-  să justifice cheltuirea sumei de 5.500 lei, sumă primită de la Consiliul Judeţean 
Mureş pentru desfăşurarea activităţilor potrivit destinaţiei cuprinse în art.4, al.(1), în 
termen de 15 zile de la încheierea evenimentului, pe baza documentelor justificative; 
 
 - să menţioneze pe toate materialele de promovare ale acţiunii care constituie 
obiectul convenţiei de cooperare, calitatea Consiliului Judeţean Mureş de co-
organizator, inclusiv în deschiderea şi pe parcursul derulării acţiunii; 
 
- să utilizeze pe toate materialele de promovare ale acţiunii: invitaţii, afişe, pliante, 
publicaţii, programe, diplome, mape, machete de presă, cataloage, mashuri, bannere, 
roll-up-uri, spoturi video, spoturi audio, prezentări în power-point etc, elementele de 
identitate vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş; 
 
- să solicite punerea la dispoziţia partenerului, în format editabil, a elementelor de 
identitate vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş: semnătură vizuală (logo+stemă), 
element grafic (Turnul Palatului Administrativ), în vederea utilizării acestora pe 
materialele de promovare ale acţiunii; 
 
- să semneze Angajamentul de utilizare cu bună credinţă a elementelor de identitate 
vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş ce îi vor fi puse la dispoziţie, şi care vor fi 
folosite doar în scopul realizării obiectului convenţiei de cooperare. În acest sens, 
partenerul va depune la registratura generală a Consiliului Judeţean Mureş,  un 
angajament scris şi semnat, odată cu solicitarea de punere la dispoziţie, în format 
editabil, a elementelor de identitate vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş; 
 
- să realizeze materialele de promovare ale acţiunii, în limba română/ maghiară/ 
engleză etc, în funcţie de publicul ţintă; 
 
- să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
înainte de data desfăşurării acţiunii care constituie obiectul convenţiei de cooperare, a 
conceptului de desfăşurare al acesteia, în vederea stabilirii rolului reprezentanţilor 
consiliului judeţean în diferite momente ale acţiunii; 
 
- să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
înainte de data desfăşurării acţiunii care constituie obiectul convenţiei de cooperare, a 
conceptului de promovare al acţiunii, în vederea stabilirii elementelor de identitate 
vizuală ale autorităţii publice judeţene, care se impun să fie inserate pe materialele 
de promovare ale acţiunii: semnătură vizuală (logo+ stemă), element grafic (Turnul 
Palatului Administrativ) sau o combinaţie a acestora, după caz; 
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- să solicite avizarea de către Consiliului Judeţean Mureş, a materialelor de promovare 
ale acţiunii, anterior publicării acestora, prin acordul “bun de tipar, cu cel puţin 7 zile 
lucrătoare înainte de data la care trebuie să fie tipărite materialele de promovare, 
prin prezentarea efectivă a materialelor în forma stabilită pentru lansarea în producţie 
a acestora; 
 
- să afişeze în locuri vizibile, pe toată durata de desfăşurare a acţiunii, mash-
urile/bannerele/roll-up-urile Consiliului Judeţean Mureş, inclusiv în cadrul 
conferinţelor de presă organizate cu această ocazie. În acest sens, partenerul va 
prelua materialele de la Consiliului Judeţean Mureş, cu cel mult 24 ore înainte de data 
desfăşurării acţiunii şi le va restitui în termen de cel mult 24 de ore de la data 
încheierii acţiunii. Atât primirea cât şi predarea acestora se va efectua în baza unui 
proces-verbal, semnat de părţi; 
 
- să invite un reprezentant al conducerii Consiliului Judeţean Mureş la toate 
conferinţele de presă organizate în cadrul acţiunii care constituie obiectul convenţiei 
de cooperare, cu posibilitatea ca acesta să ia cuvântul; 
 
- să întocmească şi să depună la registratura Consiliul Judeţean Mureş, în termen de 
5 zile lucrătoare de la data încheierii acţiunii, un raport privind îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale referitoare la asigurarea vizibilităţii Consiliul Judeţean 
Mureş în derularea acţiunii; Raportul va cuprinde următoarele elemente: denumirea 
evenimentului; data înaintării raportului; enumerarea activităţilor prin care s-a 
realizat vizibilitatea Consiliul Judeţean Mureş, în calitatea sa de partener, 
cuprinzând şi următorii indicatori de rezultat: publicul ţintă, număr participanţi 
eveniment, număr comunicate de presă, număr materiale de promovare elaborate, 
număr difuzări spoturi audio-vizuale şi, ataşarea de fotografii relevante pentru dovada 
afişării în locuri vizibile a mash-urilor/bannerelor/roll-up-urilor Consiliului Judeţean 
Mureş;  
 
- să transmită la adresa de e-mail: anca.maties@cjmures.ro, persoana de contact: 
Anca Matieş – consilier, Cabinetul Demnitarului, solicitările prevăzute mai sus. 
 
Art.6. În cazul în care pe parcursul desfăşurării evenimentului se aduc prejudicii de 
orice fel imaginii Consiliului Judeţean Mureş, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Tîrgu-
Mureş se obligă să aducă remedii imediate şi dezminţiri publice, în termen de 5 zile de 
la încheierea activităţilor. 
 

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII 
Art.7. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a 
obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi 
daune-interese. 
 
Art.8. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea 
prezentei convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va 
putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor 
judecătoreşti din judeţul Mureş.     

 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art.9. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 
exprimat prin act adiţional.  
 

mailto:anca.maties@cjmures.ro
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Art.10. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                        LICEUL TEORETIC „BOLYAI FARKAS” 
PREŞEDINTE                                                                                      DIRECTOR                                                                
Ciprian Dobre                                                             Bálint Ştefan 
                                                                                              

              

 

 

                                      

SECRETAR    

Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

DIRECTOR ECONOMIC 

Bartha Iosif 
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                                                                           Anexa nr. 1 la Convenţia de cooperare 

                                                                                                           

PROGRAMUL CONCURSULUI NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „BRENYÓ MIHÁLY” 

20-22 martie 2015 

 
    Vineri, 20 martie 2015 

 

Ora Program 

12.00 Primirea participanţilor la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu-Mureş (sala nr. 1) 

Repartizarea locurilor de cazare 

18.00 

 

I. Festivitatea de deschidere în Sala „Bolyai János” a Liceului Teoretic „Bolyai 
Farkas”  
Cuvânt de deschidere:  
• Dr. Bálint István, directorul Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”  / vicepreşedinte  
• Mátyás Emőke Éva, inspector de specialitate, M.E.N. / preşedinte executiv  
• Ştefan Someşan, inspector şcolar general, I.S.J.MS.  
• Illés Ildikó, inspector şcolar general adjunct, I.S.J.MS.  
• Brenyó Mihály, profesor/ preşedinte de onoare 
• Varga József, profesor/ invitat de onoare 
• Oláh-Gál Róbert, lector universitar, matematician / preşedinte  
• Horváth Gabriella, director adjunct / vicepreşedinte  
• Fejes Réka, inspector de specialitate, I.S.J.MS.  
• Pop Ágnes, profesor învăţământ primar / coordonatorul naţional al concursului 
II. Program artistic prezentat de elevii clasei a 4-a: Spectacol de muzică şi dansuri 
populare 
    îndrumători: prof. Jánosi Szerén, coreograf Ferencz Piroska Erika şi prof. László 
József 

19.30-20.30 Cina în cantina Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” 

   

   Sâmbătă, 21 martie 2015 

 

Ora Program 

7.30-8.30 Micul dejun în cantina Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” 

9.00-11.00 Proba scrisă a concursul naţional de matematică „Brenyó Mihály”  

11.00-13.00 Vizitarea oraşului Tîrgu-Mureş: Biblioteca Teleki, Cetatea, Palatul Culturii   

13.00-14.00 Prânzul în cantina Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” 
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14.00-14.45 Cerc de matematică: Discutarea subiectelor cu prof. Brenyó Anna şi  Brenyó Mihály, 

sala nr.39 

14.45-15.30 Prelegere despre matematicianul Bolyai János prezentată de către dr.Oláh-Gál 

Róbert, sala nr.39 

16.00-17.30 Spectacol de teatru la Teatrul Național – „A Pál utcai fiúk” (Molnár Ferenc) 

18.00-19.00 Afişarea rezultatelor / Depunerea contestaţiilor /  Rezolvarea contestaţiilor 

19.00-20.00 Cina în cantina Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” 

20.00-21.00 Seară sportivă cu jocuri dinamice în sala de sport a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” 

(pentru elevi) 

Masă rotundă cu tematica concursului de matematică, sala nr.39 (pentru profesori) 

   

   Duminică, 22 martie 2015  

 

Ora Program 

7.30-8.30 Micul dejun în cantina Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” 

9.30-10.30 I.   Festivitatea de premiere în Sala festivă „Bolyai János” a Liceului Teoretic 

„Bolyai Farkas” 

II.  Program folcloric prezentat de echipa de dansuri populare a Liceului Teoretic 

„Bolyai Farkas” 

III. Prezentarea obiectului „GÖMBÖC” - descoperire recentă în domeniul 

matematicii  

10.30-12.00 Distribuirea pachetelor de hrană rece - Plecarea concurenţilor și a însoţitorilor 
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      Anexa nr. 2  la Convenţia de cooperare 

 

ESTIMAREA COSTURILOR 

 

I. MATERIALE PROMOŢIONALE  

1. Costuri materiale promoționale 

o Broșura program a concursului  
o Mape personalizate  

o Afișe  
o 2 Bannere  
o Sacoşe 
o Pixuri  
o Cană personalizată 
o Albume – Pliante - Vederi  

7.000 
 
 

 

II. CAZARE  

2. Cazare: Elevi + Profesori + Comisia + Invitaţi Minister 90 
persoane x 3 zile/2 nopţi 

                     6.400 

III. MASA  

3. Costuri servire masă 100 persoane x 3 zile x 3 mese 
 

10.000 

IV. PREMII  

4. Diplome personalizate de participare la concurs 
5. Diplome de merit 
6. Premii în cărţi, obiecte 

 

2.400 
 
 

V. ALTE CHELTUIELI  

7. Cheltuieli transport  
 

400 
 

TOTAL GENERAL 26.200 
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                                                             Anexa 1 la Procedura de Sistem:  

„Urmărirea realizării drepturilor Consiliului Judeţean Mureş şi  

 îndeplinirii obligaţiilor asumate de parteneri sau beneficiari, izvorâte   

din convenţiile de cooperare sau contractele de finanţare nerambursabilă” 

 

 

A N G A J A M E N T 

Subsemnatul________________________________________, domiciliat în localitatea 

_________ _________________ strada _____________________ , nr. ______, blocul 

______ , scara ______ , etajul _____ , apartamentul _____ ,judeţul 

____________________ legitimat cu CI seria _________ nr. __________ , având 

funcţia de administrator/director/, procedând în numele şi pe seama persoanei 

juridice ___________________________________ cu sediul în ___________________ 

judeţul ______________  telefon/fax: ____________________e-mail______________, 

număr de înmatriculare în Registrul Comerţului ______________, cod unic de 

înregistrare _____________, 

În calitate de partener al Consiliului Judeţean Mureş în cadrul Convenţiei de 

cooperare 

nr.______/________,denumire:______________________________________________

_______, 

Mă angajez să utilizez cu bună credinţă elementele de identitate vizuală ale 

Consiliului Judeţean Mureş, care mi-au fost puse la dispoziţie în vederea realizării 

materialelor de promovare aferente acţiunii  realizate în baza convenţiei de 

cooperare sus-menţionate.  

                                                         

Reprezentant legal 

   Data  

 __________                                              ____________________________

  

 

        

 Semnătura şi ştampila 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

F-PS-02.01 

                                                                           

 

 


