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MUNICIPIUL  ALEXANDRIA          ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA  UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA 

Nr.................. /................  Nr.................. /...................     Nr.................. /................... 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art. 1. Partile,  

 

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA( O.A.R), filiala ............................................. cu  sediul  în..............................,  

B-dul .................................., Nr..............., bl........., sc ............., ap ............, avand Cod Unic de Inregistrare ........................, 

contul IBAN RO ................................................................., deschis la banca .................................., tel. 

......................................., reprezentat legal prin  ......................................... în  calitate de Președinte,  denumită în 

continuare O.A.R. 

 

şi  

 

UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA ( U.A.R.) filiala ............................................. cu  sediul  în..............................,  

B-dul .................................., Nr..............., bl........., sc ............., ap ............, avand Cod Unic de Inregistrare ........................, 

contul IBAN RO ................................................................., deschis la banca .................................., tel. 

......................................., reprezentat legal prin  ......................................... în  calitate de Președinte,  denumită în 

continuare U.A.R. 

 

şi  

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, strada Dunarii nr. 139, Cod Postal 140030, 

judetul Teleorman, Cod Fiscal nr. 4652660, Cont RO71TREZ24A670330203030X, Trezoreria Alexandria, telefon 

0247317732, fax 0247317728, reprezentat prin domnul Primar Victor Dragusin, 

 

 Avand in vedere, pe de o parte, atributiile CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA de a avea 

initiative si de a hotara, in conditiile legii, in toate problemele de interes local , iar pe de alta parte, interesul manifestat de 

O.A.R. si U.A.R.de a sprijini prin mijloace specific valorizarea patrimoniului arhitectural al Municipiului Alexandria,  

 Partile au convenit sa incheie prezentul Acord de Parteneriat, prin care se stabilesc urmatoarele: 

 

1. SCOPUL  PARTENERIATULUI 

Scopul prezentului Acord de parteneriat il constituie colaborarea dintre partile semnatare, pentru realizarea unor 
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activitati, proiecte si evenimente comune, in vederea : 

 

 Elaborarii de programe si proiecte culturale de interes local si national; 
 Elaborarii de proiecte culturale si profesionale prioritare; 
 Elaborarii de proiecte tip anuala de arhitectura; 
 Accesarii de fonduri din taxa de timbru de arhitectura in vederea punerii in practiva a diverselor  

  proiecte comune; 
 Realizarii de ateliere, școli de vară, work shop-uri pe teme stringente privind dezvoltarea durabila a 

  municipiului Alexandria, gasirea de solutii pentru cresterea interesului din punct de vedere turistic si 
  activitati ce implică dobândirea de către tinerii arhitecți a unei practici în meserii tradiționale  
  specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor; 

 Realizarii unor acțiuni de încurajare efectuate de către tinerii arhitecți și membrii UAR/ OAR în  
  vederea implicării civice în probleme ce țin de cadrul construit al localităților;  

 Realizarii de biografii de arhitecti notabili si expunerea si promovarea in municipiu, judet si in alte  
  localitati din tara si din strainatate; 

 Producerii, conservarii și punerii în valoare a documentelor de arhitectură din municipiu si judet; 
 Realizarii de monografii de clădiri monumentale; 
 Elaborarii de tratate, dictionare, ghiduri; 
 Realizarii de acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală;  
 Identificarii, analizarii unor teme actuale, problematice in domeniul protejarii patrimoniului construit, 

  urmarind dezvoltarea de metodologii si propunerea de solutii adecvate in contextele fizice,  
  economice si sociale in care monumentele exista. 

 Participarii la manifestari internationale/ nationale cu proiecte comune; 
 Acordarii de premii pentru arhitectură; 
 Sustinerii activitatii tinerilor creatori si acordarii de burse sau premii pentru studenti si arhitecti din  

  judetul Teleorman; 
 Realizarii de concursuri de arhitectură altele decat cele organizate de OAR impreuna cu autoritati 

  publice sau alti  promotori; 
 Promovarii unor actiuni de participare internationala; 
 Sprijinirii materiale a revistelor de specialitate ( proiecte editoriale) si editarea de carte; 

NOTA: 

Rezultale activitatilor comune vor fi prezentate publicului prin conferinte si expozitii ce vor face obiectul unei serii 

de publicatii editate de partenerii municipiului Alexandria, din prezentul Acord. 

 

Art. 2. CONTRIBUTIA PARTILOR: 

  Pentru organizarea in comun de proiecte, activitati si evenimente, in vederea promovarii si valorificarii patrimoniului 

construit al municipiului Alexandria: 

 

 O.A.R. si U.A.R. vor asigura: 

 realizarea, coordonarea si monitorizarea proiectelor mentionate la anexa prezentului acord; 

  indrumarea de specialitate a participantilor( studenti, arhitecti, etc) la concursurile de specialitate 

organizate in comun, workshop- uri, scoli de vara, expozitii, etc.; 

 Consultanta in domeniul protectiei patrimoniului, a sustenabilitatii interventiilor si construirea unor aplicatii 

pentru proiecte de cercetare comune; 

 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA va asigura: 

 consiliere, prin reprezentantii proprii, in organizarea si realizarea de proiecte de cercetare comune; 

 cadrul si tematica evenimentelor comune; 

 cazare, masa si transportul cadrelor didactice si studentilor implicati in evenimentele comune; 
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 popularizarea si diseminarea evenimentelor si a rezultatelor acestora in cadrul comunitatii si 

a institutiilor  partenere; 

 punerea la dispozitia participantilor( cadre didactice, studenti, arhitecti) la activitatile mentionate in anexa la 

prezentul acord, de spatii necesare desfasurarii activitatilor specifice, spatii de cazare pentru acestia, implicandu- 

se in masura posibilitatilor la buna desfasurare a tuturor activitatilor intreprinse in comun; 

 furnizarea de date cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor municipale din aria propriilor sale 

competențe.  

 

Art. 3. GRAFIC : 

Anual, partile vor conveni un calendar/ un grafic comun de activitati prin care se materializeaza/ concretizeaza 

prezentul Acord de Parteneriat.  

NOTA: 

Graficul de activitati are caracter orientativ si poate fi modificat/ completat cu acordul partilor, in functie de 

prioritati. 

 

Art. 4. TERMEN DE COLABORARE: 

Prezentul Acord de Parteneriat intra in vigoare incepand cu data semnarii acestuia si continua pe durata 

nedeterminata, atata timp, cat anual, partile convin asupra stabilirii graficului comun de activitati.  

 

Art. 5. MODIFICAREA SI INCETAREA ACORDULUI 

 5.1. Orice modificare a prezentului acord de parteneriat se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
 5.2. Prezentul acord de parteneriat inceteaza in urmatoarele situatii: 
  5.2.1. prin acordul scris al partilor; 
  5.2.2. in situatia in care partile nu convin asupra graficului anual de activitati; 
  5.2.3. alte cauze prevazute de lege; 
 5.3. Partile stabilesc ca toate neintelegerile legate de acest acord de parteneriat sa fie rezolvate pe cale amiabila, 
de catre reprezentantii lor. 
 

Art. 6. DISPOZITII FINALE: 

6.1. Ori de cate ori este necesar, reprezentantii desemnati la Art. 1, se vor intalni pentru a organiza activitatile din 

prezentul Acord. 

6.2. Prezentul Acord este o conventie cu titlu gratuit si exclude dreptul partilor de a cere daune; 

6.3. Partile inteleg ca prezentul Acord este guvernat de legea romana; 

 
 
 

 Intocmit la data de ........................., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA          ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA  UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA 

          PRIMAR 

  Ing. Victor DRAGUSIN 

 

  

 

 

 

 

 

DRAFT 



 
 

                                                                                         4 / 5 

 
 
 

 

 

 

 ANEXA la ACORD DE PARTENERIAT  

 

 

 

CALENDAR/ GRAFIC DE ACTIVITATI PE ANUL 2020 

AFERENT ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Incheiat intre Municipiul Alexandria, U.A.R si O.A.R. 

 

 

Nr. crt. DENUMIREA ACTIVITATII DESCRIERE 

1.  Concurs de solutii” Revitalizarea podului vechi peste Raul 

Vedea” , monument istoric, expozitii, etc 

Aprilie 2020 

Scoaterea dintr- un con de umbra a 

monumentului prin realizarea de evenimente 

culturale. 

2. Proiectie in aer liber( locatia zona Pod vechi, casa de cultura, 

etc.), cu filme, scurt metraje, animatii, fotomontaje pe teme de 

arhitectura urbana. 

Proiectii de filme si dezbateri pe teme legate de oras si viata 

urbana. 

Workshop de fotografie de arhitectura. 

Ateliere pentru copii. 

Iunie 2020 

Crearea unui festival care  promoveaza 

discutia despre mediul construit si viata urbana 

prin intermediul filmului- documentar, artistic, 

scurt metraj sau animatie. 

NOTA: 

(pot fi implicate, prin parteneriat, Facultatile de 

teatru si film, cu prezentarea lucrarilor de 

diploma a studentilor, etc); 

3. Expozitia de Arhitectura realizata pe urmatoarele sectiuni: 

 Locuinţe individuale şi colective; 
 Clădiri publice, birouri, sedii etc; 
 Clădiri turistice – odihnã şi tratament; 
 Restaurare/reabilitare/reconversie; 
 Arhitecturã de interior; 
 Arhitecturã religioasă 

Si Sectiunea Fotografie de Arhitectura, amplasata in cadrul 

Salii de Consiliu a mun. Alexandria si a holului de acces al 

institutiei Primariei Municipiului Alexandria sau/ si in aer liber in 

locatii de interes, stabilite de comun acord( Parc Padurea 

Vedea, pietonala, alte institutii publice, etc); 

Lucrarile expuse vor face parte din colectia particulara a 

arhitectilor si colaboratorilor acestora, de pe raza jud. 

Teleorman 

august 2020 

Realizarea unor activitati cu scopul de a 

valorifica/ revitaliza imaginea culturala a 

municipiului Alexandria sau zone aflate intr- un 

con de umbra, in viata comunitatii, respectiv 

pentru a promova parteneriatul in sursele 

media. 

4. Realizarea unui program educațional care pune la lucru 

creativitatea elevilor, îi face mai atenți la ce se întâmplă în 

orașul lor și îi ajută să descopere lumea fascinantă a 

arhitecturii. 

Ora optionala- desfasurata in clasa sau in aer liber 

NOTA: 

De introdus in programa scolara. 

5.  .........  

6. ..........  
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NOTA: Graficul de activitati are caracter orientativ si poate fi modificat/ completat cu acordul partilor, in functie de 

prioritati. 


