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                MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

                  AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG        
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ACORD  DE  PARTENERIAT 

încheiat între 

Centrul Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, 

                      Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

și Municipiul Târgovişte 

 

  

Articolul 1. Părţile 

 

1) Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmboviţa, 

cu sediul în Târgovişte, str. Ion Ghica, nr. 2, etaj 2, telefon/fax: 0245.210.919, 

reprezentat prin domnul p.c. Mihnea MOLDOVEANU, în calitate de Coordonator; 

 

2) Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea 

Domnească, nr. 127, cod fiscal 4279855, tel. 0245.211.891, fax: 0245.613.723, E-

mail: isjdb@isj-db.ro, reprezentată de domnul profesor Sorin ION, în calitate de 

Inspector Şcolar General. 

 

3) Municipiul Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Strada Revoluţiei, nr. 1-3, cod 

unic de înregistrare 4279944, tel. 0245.613.928, 0245.611.378 fax: 0245.217.951, E-

mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, reprezentată de domnul jr. Daniel - 

Cristian STAN, în calitate de Primar. 

 

 

 
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE   

 
     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

DÂMBOVIŢA 

  Nr……………………..din…………… 

  MUNICIPIUL  TÂRGOVIŞTE 

 

              Nr……………….din………….. …. 
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În temeiul: 

1.  Art. 3 alin.1 lit.1 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog; 

2.  Legea Educaţiei nr. 1/ 2011; 

3.  Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată. 

 

Au convenit următoarele: 

  

Articolul 2. Obiectul acordului de parteneriat 

 Implementarea la nivelul judeţului Dâmboviţa, în parteneriat, în perioada 

noiembrie 2017 – iunie 2018, a proiectului naţional de promovare a unui stil de viaţă 

sănătos în rândul elevilor din învăţământul primar (clasele a I-a şi a II-a), denumit 

„ABC-ul emoţiilor”.  

 

Articolul 3.  Obligaţiile părţilor 

 

3.1. Obligaţiile CPECA Dâmboviţa 

 să elaboreze materialele de prezentare necesare pentru susţinerea cursului de 

formare continuă destinat cadrelor didactice, cu tema „ABC-ul emoţiilor”; 

 să pună la dispoziţia tipografiei, în format electronic, în vederea tipăririi unui 

număr de aproximativ 300 exemplare, a suportului de curs prevăzut în proiect; 

 să promoveze în mass-media locală atât proiectul, cât şi instituţiile partenere în 

proiect; 

 să organizeze întâlniri de lucru de promovare a proiectului cu partenerii, pentru a 

explica responsabilităţile fiecărei instituţii implicate; 

 să realizeze raportul final privind evaluarea proiectului şi să-l înainteze 

conducerilor instituţiilor partenere, în vederea informării. 

 

3.2. Obligaţiile ISJ Dâmboviţa 

 să desemneze o persoană de contact pentru relaţia permanentă cu CPECA 

Dâmboviţa pe parcursul implementării proiectului; 

 să încurajeze participarea în proiect, a cadrelor didactice din învăţământul primar; 

 să contribuie la promovarea proiectului, a cursului de formare continuă şi a 

instituţiilor partenere în proiect; 

 să promoveze proiectul „ABC-ul emoţiilor”, în cadrul unei conferinţe de presă 

destinată lansării proiectului; 

 să pună la dispoziţia cadrelor didactice din învăţământul şcolar participante la curs, 

suportul de curs ce va fi tipărit în cadrul proiectului. 
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3.3. Obligaţiile Municipiului Târgovişte 

 să desemneze o persoană de contact pentru relaţia permanentă cu CPECA 

Dâmboviţa pe parcursul implementării proiectului; 

 să participe la promovarea proiectului „ABC-ul emoţiilor”, în cadrul unei 

conferinţe de presă destinată lansării acestuia; 

 să aloce resursele bugetare în valoare de 5.700 lei, reprezentând suma necesară 

tipăririi suportului de curs prevăzut în proiect, într-un tiraj de aproximativ 300 

exemplare. 

 

Articolul 4. Dispoziţii finale 

4.1. Orice modificare a prevederilor acestui document se face numai cu acordul 

părţilor semnatare. 

4.2. Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă. 

4.3. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară, producându-şi efectele pe durata implementării proiectului 

„ABC-ul emoţiilor”. 

 

 

 

                 C.P.E.C.A. Dâmboviţa,                                           I.Ş.J. Dâmboviţa, 

       Coordonator                                                Inspector Şcolar General                     

p.c. Mihnea MOLDOVEANU                                       prof. Sorin ION 

                      
 

 

 

 

 Municipiul Târgovişte, 

Primar 

jr. Daniel Cristian STAN 

 


