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Nr.        Nr. 

 

ACORD DE COLABORARE 
 

Art.1 Părţile 
1. BRCT Suceava în cadrul căruia funcționează Secretariatul Tehnic Comun, cu sediul în Suceava, str. 

Bistritei nr. 8A, etaj I, reprezentat prin Cezar Grozavu, director executiv și Ingrid Bucșa, director STC 

și 

2. ........................................................................., cu sediul în....................................................... reprezentată 

prin.................................................................................................... (nume, funcţia) 

 

Au convenit următoarele: 

Art.2 Obiectul 
Obiectul colaborării este diseminarea informaţiilor cu privire la Programul Operaţional Comun România-

Ucraina 2014 - 2020 către comunităţile locale, autorităţile, instituţiile, societatea civilă şi alţi actori relevanţi 

din aria eligibilă a Programului care acoperă: 

- în România – judeţele Suceava, Botoşani, Maramureș, Satu Mare și Tulcea  

- în Ucraina – oblasturile Cernăuţi, Odessa, Ivano-Frankivsk, Transcarpathia. 

Acordul de colaborare nu este o relaţie de afaceri, ci o relaţie care implică derularea unor activităţi comune, 

în beneficiul partenerilor şi al Programului, respectiv al comunităţilor locale cărora aceştia li se adresează. 

 
Art.3 Drepturile şi obligaţiile colaboratorilor 
 
Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 

1. Transmite către colaborator informaţii şi materiale de promovare şi publicitate cu privire la Program. 

2. Invită colaboratorul să participe la acţiunile de informare şi promovare desfăşurate în cadrul 

Programului. 

3. Coordonează activitatea de diseminare a informaţiilor privind Programul la nivelul ariei eligibile. 

Organizaţia............................. 
1. Diseminează informaţii cu privire la Program către organizaţiile înregistrate in baza proprie de date şi 

prin intermediul canalelor de comunicare on-line la care este înscris/înregistrat. 

2. Distribuie la acţiunile/evenimentele la care participă sau pe care le organizează materialele de 

informare şi publicitate privind Programul transmise de STC. 

3. Postează pe pagina web proprie informaţiile transmise de STC. 

 

Art.4 Dispoziţii finale 
1. Părţile vor conveni de comun acord asupra acţiunilor întreprinse în scopul implementării prezentului 

acord. 

2. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 

3. Toate posibilele dispute rezultae din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

4. Părţile consimt că prezentul este guvernat de legea română. 
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Întocmit în 2 exemplare, în limba  română, câte unul pentru fiecare parte. 

 

BRCT Suceava,  
Director executiv,        Director STC, 
semnătura             semnătură,  
LS 
 
 
 
 
Organizaţia ....................................           
semnătură,  
LS 
 
 

 


