LICEUL TEHNOLOGIC
”DOMOKOS KAZMER” SOVATA

Nr. _________/__________

Nr. ________/__________

Dosar. nr.VII/D5

CONVENŢIE DE COOPERARE
pentru aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Tehnologic
”Domokos Kazmer” din Sovata în vederea organizării Concursului Naţional de
Matematică al Liceelor Maghiare din România
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile art.91, alin.(1), litera „e”, coroborat cu cele ale alin.(6),
litera "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, autoritate publică constituită la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale, cu sediul în Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod fiscal
4322980, cod IBAN RO27TREZ24A875000591100X, deschis la Trezoreria Municipiului TîrguMureş, reprezentat prin domnul Péter Ferenc, în calitate de Preşedinte, pe de o parte
şi
1.2 LICEUL TEHNOLOGIC ”DOMOKOS KAZMER” SOVATA, cu sediul în loc. Sovata, jud.
Mureș, nr. 54/B, tel. 02650570219, Cod SIRUES 1161605, CUI 11015677, RO 18TREZ 482 21
E 330500 XXXX TREZORERIA SOVATA, reprezentată prin Vass Ferencz în calitate de
Director, pe de altă parte, au convenit la încheierea prezentei convenţii de cooperare, în
următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1 Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării
Concursului Naţional de Matematică al Liceelor Maghiare din România, în perioada 01-04
februarie 2018, în Sovata.
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 de calitate, a oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere
cultural şi turistic.
III. DURATA
Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării sale
de către ambele părţi şi încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de
către acestea.
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IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările
culturale ocazionate de Concursul Naţional de Matematică al Liceelor Maghiare din
România, în perioada 01-04 februarie 2018, în Sovata, şi se obligă să acorde sprijin
financiar constând în suma de 20.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate
strict de organizarea evenimentului menţionat, conform Programului evenimentului şi al
Bugetului de cheltuieli din anexele 1 şi 2 la prezenta Convenţie.
(2) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 20.000 lei prin transfer bancar în contul
Liceului Tehnologic ”Domokos Kazmer” din Sovata, organizatorul evenimentului, în două
tranşe: 10.000 lei în termen de 30 zile de la semnarea convenţiei de cooperare, iar
diferenţa de 10.000 lei în termen de 30 zile de la depunerea documentelor justificative
aferente Concursului Naţional de Matematică al Liceelor Maghiare din România.
Art.5. Liceul Tehnologic ”Domokos Kazmer” din Sovata, se obligă:
a) să justifice cheltuirea sumei de 20.000 lei, sumă ce se alocă de către Consiliul
Judeţean Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4(1),
până la data de 07 mai 2018, pe baza documentelor justificative (contracte, facturi,
chitanţe sau ordine de plată şi extrase de cont, după caz);
b) să asigure o contribuţie din fonduri proprii sau atrase, estimată la 37.000 lei, pentru
realizarea în condiţii optime a întregii acţiuni şi să depună documente justificative pentru
contribuţia proprie şi atrasă, (contracte, facturi, chitanţe sau ordine de plată şi extrase
de cont, după caz) odată cu depunerea documentelor justificative pentru suma ce
reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Mureş;
c) să justifice cheltuielile propuse în limita bugetului aprobat, cu posibilitatea majorării
sau diminuării acestora pe fiecare articol bugetar, în limita a 30%, fără a depăși suma
aprobată;
d) să menţioneze pe toate materialele de promovare ale acţiunilor care constituie
obiectul convenţiei de cooperare, calitatea Consiliului Judeţean Mureş de co-organizator,
inclusiv în deschiderea şi pe parcursul derulării acţiunilor;
e) să utilizeze pe toate materialele de promovare ale acţiunilor: 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: semnătura vizuală (logo+stemă),
element grafic (Turnul Palatului Administrativ), acestea urmând a fi descărcate de pe
pagina de internet a Consiliului Judeţean Mureş (www.cjmures.ro), la secţiune „identitate
vizuală”;
f) să semneze Angajamentul de utilizare cu bună credinţă a elementelor de identitate
vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş, care vor fi folosite doar în scopul realizării
obiectului prezentei Convenţiei de cooperare (Anexa 3 la Convenţia de cooperare).
g) să realizeze materialele de promovare ale acţiunilor, în limba română/ maghiară/
engleză etc, în funcţie de publicul ţintă;
h) să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, înainte de data desfăşurării
acţiunilor care constituie obiectul convenţiei de cooperare, a conceptului de desfăşurare
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al acestora, în vederea stabilirii rolului reprezentanţilor Consiliului Judeţean în diferite
momente ale acţiunilor;
i) să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, înainte de data desfăşurării
fiecărei acţiuni care constituie obiectul convenţiei de cooperare, a conceptului de
promovare al acţiunilor, în vederea stabilirii elementelor de identitate vizuală ale
autorităţii publice judeţene, care se impun să fie inserate pe materialele de promovare
ale acestora: semnătură vizuală (logo + stemă), element grafic (Turnul Palatului
Administrativ) sau o combinaţie a acestora, după caz;
j) să solicite avizarea de către Consiliului Judeţean Mureş, a materialelor de promovare
ale acţiunilor, anterior publicării acestora, prin acordul “bun de tipar”, 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;
k) să afişeze în locuri vizibile, pe toată durata de desfăşurare a acţiunilor, mashurile/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 acţiunilor şi
le va restitui în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii acestora. Atât primirea
cât şi predarea acestora se va efectua în baza unui proces-verbal, semnat de părţi;
l) să invite un reprezentant al conducerii Consiliului Judeţean Mureş la toate conferinţele
de presă organizate în cadrul acţiunilor care constituie obiectul convenţiei de cooperare,
cu posibilitatea ca acesta să ia cuvântul;
m) să întocmească şi să depună la registratura Consiliul Judeţean Mureş, odată cu
depunerea decontului, un raport al activităţilor evenimentului, în care se va face
referire şi la modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale privind asigurarea
vizibilităţii Consiliul Judeţean Mureş în derularea acţiunilor; Rapo rtul va cuprinde
următoarele elemente: denumirea evenimentului şi descrierea modului în care s-a
desfăşurat; 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;
Art.6. În cazul în care, pe parcursul desfăşurării evenimentelor se aduc prejudicii de orice
fel imaginii Consiliului Judeţean Mureş, Liceul Tehnologic ”Domokos Kazmer” din Sovata
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

3/7

făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti
din judeţul Mureş.
Art.9. În situaţia în care Raportul de activitate şi documentele justificative nu vor fi
depuse până la data de 07 mai 2018, Convenţia se reziliază de drept, Liceului Tehnologic
”Domokos Kazmer” din Sovata, obligându-se să restituie în termen de 10 zile
calendaristice, suma de 10.000 lei primită drept contribuţie financiară a Consiliului
Judeţean Mureş, ca prima tranșă, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere,
calculate în conformitate cu legislaţia privind colectarea creanţelor bugetare, care se fac
venit la bugetul judeţean.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.10. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor,
exprimat prin act adiţional.
Art.11. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

LICEUL TEHNOLOGIC ”DOMOKOS KAZMER” SOVATA
PREŞEDINTE
Vass Ferencz

SECRETAR
Paul Cosma

DIRECTOR ECONOMIC
Alin Mărginean

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier
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Anexa 1 la Convenţia de cooperare
Solicitant: LICEUL TEHNOLOGIC „DOMOKOS KAZMER”
BUGETUL proiectului CONCURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ AL LICEELOR MAGHIARE
Data şi locul desfăşurării: 31 ianuarie 2018--04 februarie 2018

Programul/Calendarul Concursului de Matematica

Ziua 1- 31.ian.2018
* sosirea comisiei de alcătuire a subiectelor și evaluărilor lucrărilor concursului Sovata
* cazare Hotelul Szeifert;
* Ziua 2 – 01 februarie 2018 sosirea participanților la concurs și a profesorilor însoțitori;

 Cazarea lor la Hotel Faget(doua stele)
 Deschiderea festiva a concursului


Ziua 3 -02 februarie 2018



Concursul propriu -zis , orele 9:00-12:00, conform programului disciplinei de
matematica din România;

Program artistic(dupà masa).
*Ziua 4-03 febr.2018
Concurs - orele 9:00-12:00, etapa II -conform programei de matematică
- Excursie în zona — vizitarea Minei din Praid
- Corund
-Plimbare lac
*Ziua 5 — 04.febr. 2018 Festivitatea de închidere și premierea eleviilor.

5/7

Anexa nr.2 la Convenţia de cooperare

Solicitant: LICEUL TEHNOLOGIC „DOMOKOS KAZMER”
BUGETUL proiectului CONCURS NAȚIONAL DE MATEMATICĂ AL LICEELOR MAGHIARE
Data şi locul desfăşurării: 31 ianuarie 2018--04 februarie 2018

BUGET
Perioada: 31 ianuarie 2018--04 februarie 2018
Nr. elevi participanţi: 126
Nr. prof. în Comisia Centrală: 25
Nr. prof. însoţitori: 25

BUGETUL PROIECTULUI
Nr.
crt.

Tipul activităţii

1.

Cazare Comisie Centrală

2.

Cheltuieli masa

3

Cazare 126 elevi+25
însoțitori
Masă 126 elevi + 25
însoțitori
Premii și mențiuni

4
5
6
7
8.
9

Cheltuieli materiale şi
acţiuni promoționale
Cheltuieli consumabile
Alte cheltuieli
TOTAL

Consiliul
Județean
Mureș
0

Contributie
proprie

Total

11.000 lei

11.000

0

1.700

1700

14.000 lei

9.000 lei

23.000

6.000

0

6.000

0

4.000

0

4.000 lei
4.000

4.000

0

4.500 lei

4.500

0

3.000

3.000

20.000

37.200

57.200
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Anexa 3 la Convenţia de cooperare

ANGAJAMENT
Subsemnatul………………….., domiciliat în localitatea ………………., strada ……… nr. ……..,
bl. ………..sc……ap….., ,judeţul ……., legitimat cu CI seria: … nr. …….., având funcţia de
director, procedând în numele şi pe seama persoanei juridice _____________________,
cu sediul în __________________, judeţul Mureş, telefon/fax:……………………., email:……………………….., Sentinţa civilă nr..................., eliberată de ......................,
În calitate de partener al Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul Convenţiei de cooperare
nr.______/________,denumire: privind cooperarea în vederea desfășurării Concursului
Național de Matematică al Liceelor Maghiare,
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 acţiunilor realizate în baza convenţiei de cooperare susmenţionate.

Reprezentant legal
Data
__________

____________________________
Semnătura şi ştampila
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