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ROMÂNIA ANEXA nr.1 
JUDEŢUL HARGHITA  la Hotărârea nr……./2023 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
-Model- 

 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr.    … din …………2023 

 
 

Între: 
 
Părţile contractului 
 
Art. 1. 
(1) Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în localitatea Miercurea-
Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, telefon: 207700, fax: 207716, codul fiscal 
4245763, cont virament nr. RO85TREZ35124720220XXXXX, deschis la Trezoreria 
Miercurea-Ciuc, reprezentat de domnul Borboly Csaba, președinte, prin domnul Bíró 
Barna Botond, vicepreşedinte, în calitate de finanţator 
şi 
(2) Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, cu sediul în localitate Miercurea Ciuc, Piaţa 
Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, telefon 0266-312514, fax 0266-371061, codul fiscal nr. 
4246068, contul nr. RO21TREZ3515005XXX000181, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc 
reprezentat prin Demeter Levente, având funcţia de inspector şcolar general în calitate 
de beneficiar; 
 
Baza legală: Prevederile art. 111 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 17. alin. 4 din Normele 
metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004, prevederile art. 7 din Anexa 
la Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din 
învățământul preuniversitar, cu prevederile art. 5 alin (2), art. 11, art. 13, art. 49, art. 54, 
art. 56 și art. 91  din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor 
cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea nr. 4/2023 a Consiliului Judeţean Harghita privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2024-2026 şi Hotărârea nr. _____ /2023 a Consiliului Judeţean 
Harghita privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 
2023. 
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Obiectul contractului 
 
Art. 2. 
(1) Prezentul contract are ca obiect finanţarea organizării concursurilor şi 
olimpiadelor judeţene din judeţul Harghita pe anul 2023 de către Consiliul Judeţean 
Harghita, acordarea stimulentelor financiare elevilor/echipelor/cadrelor didactice și 
premierea elevilor cu rezultate proeminente în sumă totală de 372.000 lei, din care:  

a) suma de 50.000 lei pentru organizarea concursurilor și olimpiadelor județene din 
județul Harghita pe anul 2023, cu posibilitatea ca suma neutilizată să poate fi 
utilizat/transferat pentru premierea elevilor; 

b) suma de 300.000 lei pentru acordarea de stimulente financiare elevilor/echipelor 
care au obținut locurile I, II, și III la concursurile și olimpiadele județene, precum 
și a cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora; 

c) suma de 22.000 lei pentru premierea elevilor cu rezultate proeminente care au 
obţinut rezultate semnificative la concursurile şi olimpiadele judeţene. 

Premierea elevilor care au obţinut rezultate proeminente şi au fost nominalizaţi de către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, se va realiza prin înmânarea premiilor 
achiziţionate de către Consiliul Judeţean Harghita. Acordarea stimulentelor financiare 
elevilor/echipelor și a cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, 
nominalizaţi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, se va realiza în cadrul unei 
festivități organizate de Inspectoratul Școlar Județean în colaborare cu Consiliul 
Judeţean Harghita. 
 
Durata contractului 
 
Art. 3. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi 
până la data de 30.12.2023. 
 
Efectuarea plăţilor 
 
Art. 4. 
(1) Consiliul Judeţean Harghita va efectua plata sumei de 350.000 lei reprezentând 
finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene din judeţul Harghita pe anul 2023, în 
contul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, în termen de cel mult 20 de zile de la 
data semnării contractului de asociere. 
 
Plăţile concrete către unităţile de învăţământ, în vederea finanțării organizării 
olimpiadelor și concursurilor județene vor fi efectuate de către beneficiar în 
conformitate cu cele precizate la Art. 5 pct. c). 
 
Stimulentele financiare acordate elevilor/echipelor și profesorilor care s-au ocupat de 
pregătirea acestora vor fi înmânate în cadrul unor festivități de premiere organizate de 
către Inspectoratul Școlar Județean Harghita.  
Beneficiarul va depune la Consiliul Județean Harghita toate documentele justificative ale 
cheltuielilor și plăților efectuate, care stau la baza întocmirii decontului justificativ.  
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Finanțatorul din suma de 22.000 lei va achiziționa premii pentru premierea elevilor care 
au obţinut rezultate proeminente la concursurile şi olimpiadele judeţene. 
 
(2) Beneficiarul va restitui în contul Consiliului Judeţean Harghita, în termen de 10 de 
zile de la data termenului acordat pentru decontarea finală, sumele neutilizate. 
 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 
Art. 5. 
Beneficiarul: 

a) se obligă să solicite, să verifice, să confirme, să certifice şi să depună în copie 
către Consiliul Judeţean Harghita toate documentele justificative ale cheltuielilor 
efectuate de unităţile şcolare, care stau la baza întocmirii decontului justificativ; 

b) se obligă să verifice în evidenţele contabile ale unităţilor de învăţământ 
beneficiare ale finanţării toate operaţiunile  economico-financiare şi să le 
prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării 
contractului. 

c) se obligă să efectueze plata sumelor reprezentând finanţarea în conturile 
unităţilor şcolare beneficiare; 

d) se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de 
utilizare a fondurilor ce reprezintă finanţarea Consiliului Judeţean Harghita; 

e) se obligă să depună decontul final al sumei finanțate în cursul anului 2023, cel 
târziu până la data de 30.11.2023; 

f) se obligă să restituie în contul Consiliului Judeţean Harghita în termen de 10 de 
zile de la data termenului acordat pentru decontarea finală sumele neutilizate; 

g) în vederea promovării programului beneficiarul are obligaţia de a respecta pentru 
fiecare concurs organizat, aspectele înscrise în anexa nr. 1 la prezentul contract. 

h) în vederea acordării stimulentelor financiare elevilor/echipelor și cadrelor 
didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, beneficiarul are obligaţia de a 
respecta Regulamentul pentru acordarea stimulentelor financiare 
elevilor/echipelor care au obținut distincții, medalii, și premii speciale la 
olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat 
de pregătirea acestora, reprezentând Anexa nr. 2, la prezentul contract de 
asociere. 

Art. 6. 
Consiliul Judeţean Harghita: 

a) are dreptul să solicite beneficiarului explicaţii privind utilizarea sumelor 
alocate; 

b) are dreptul să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze 
prezentul contract dacă beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri 
false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a 
obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar; 

c) se obligă să plătească în contul beneficiarului suma de 350.000 lei în termen 
de 20 de zile de la semnarea prezentului contract de asociere. 
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Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului 
 
Art. 7. 
Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional prin acordul comun al părţilor 
contractante sau pe baza notificării intervenţiei forţei majore. 
 
Art. 8. 
Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei 
de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data notificării prin care părţii în 
culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale prevăzute la 
art. 5 lit. a-c respectiv art. 6 lit. c). din prezentul contract. Notificarea va putea fi 
comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 
 
Art. 9. 
Prezentul contract încetează să producă efecte de la data rezilierii acestuia sau, după 
caz, la data prevăzută la art. 3. 
 
Clauze speciale 
 
Art. 10. 

(1) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul 
contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti. 

(2) Beneficiarul va accepta controlul exercitat de către Curtea de Conturi a României 
privind utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Harghita pentru îndeplinirea 
activităţilor obiectului contractului cuprinse în art. 2 din prezentul contract. 

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din 
culpa sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să 
restituie Consiliului Judeţean Harghita toate sumele primite. 

(4) În ceea ce priveşte restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi şi 
penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare. 
 
Răspunderea părţilor 
 
Art. 11. 

(1) Beneficiarul este responsabil pentru modul în care finanţarea Consiliului Judeţean 
Harghita este folosită, răspunderea Consiliului Judeţean Harghita nu va fi în nici un fel 
angajată în cazul în care unităţile şcolare  cauzează prejudicii în derularea programului şi 
în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a Beneficiarului 
legată de finanţarea acordată prin prezentul contract. 

(2) Consiliul Judeţean Harghita nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în 
vigoare de către Beneficiar, de unităţi şcolare sau de către angajaţi, colaboratori sau 
consultanţi ai acestuia. 
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       (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale naţionale şi 
răspunde pentru plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului, cât şi a 
penalizărilor ce decurg din întârzierea acestor plăţi. 
 
Forţa majoră 
 
Art. 12. 

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare 
necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia 
unui caz de forţă majoră. 

(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi 
independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin 
potrivit prezentului contract. 

(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen 
de două zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi trebuie trimisă în termen legal 
dovada acestuia.  
 
Dispoziţii finale 
 
Art. 13. 
Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în 
urma rezilierii. 
 
Art. 14. 
Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului civil. 
 
Art. 15. 
Eventualele litigii dintre părţi urmează să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul 
nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează să fie soluţionate de instanţele 
judecătoreşti competente, potrivit legii. 
 
Art. 16. 
Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, 
dintre care câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.  

 
Finanţator,                                                       Beneficiar, 

     
Judeţul Harghita prin            Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 
Consiliul Judeţean Harghita  
Reprezentat de Borboly Csaba președinte, 
prin   
Vicepreședinte,       Inspector Şcolar General  
Bíró Barna Botond     Demeter Levente 
 
Direcţia economică, 
Bicăjanu Vasile 
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Director executiv 
 
Viza C.F.P., 
Péli Levente 
Director general adjunct 
 

Viza juridică,  

Direcţia juridică și administraţie publică 
Vágássy Alpár 
Director executiv 
 

Direcţia generală programe și proiecte 
Zonda Erika 
Director general 
 
Responsabil contract, 
Csíki Anna 
___________________________________________________________________ 
 
Borboly Csaba Bíró Barna Botond Zonda Erika 
Președinte vicepreședinte director general 
  
  
 

Csíki Anna 
consilier 


