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ACORD DE PARTENERIAT

1. încheiat între:
Asociaţia Versus cu sediul în str. Dumitru Mocanu nr 26 ap. 3, Floreşti, jud. Cluj, Romania,, 

organizator al proiectului naţional “Dăruim comori”, reprezentată de Bianca Mereuţă în calitate de Preşedinte, 
şi

Spitalului orăşenesc Negreşti -Oaş.
2. Scopul parteneriatului:
a. Realizarea a două biblioteci pentru copii amplasate după cum urmează:

o bibliotecă în cadrul Secţiei de Pediatrie a Spitalului orăşenesc Negreşti-Oaş; 
o bibliotecă la Cabinetul de Pediatrie de lângă Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului orăşenesc Negreşti- 

Oaş;
b. Realizarea de ateliere de lectură pentru copii pe durata anului 2020, până la finalul lunii decembrie. 

Activitatea urmăreşte conştientizarea la nivel naţional a importanţei cititului şi prezenţei cărţii în medii de 
creştere şi însănătoşire a copiilor încă de la cele mai fragede vârste. De asemenea se promovează lectura şi 
cărţile de calitate pentru copii în beneficiul comunităţii locale.

3. Obiective:
• încurajarea lecturii atât în instituţiile de sănătate publică şi învăţământ cât şi în familie.
• Evidenţierea impactului lecturii împreună cu copiii în comunităţile locale.
• îmbunătăţirea capacităţii de comunicare şi socializare.

4. Obligaţiile părţilor:
a. Asociaţia Versus:

• Va oferi un număr de peste 50 de titluri pentru a începe crearea bibliotecii.
• va oferi ca voluntar pe d o a m n a LnijfCniare va realiza ateliere de lectură cu copii la date stabilite 

de comun acord între voluntarul Asociaţiei Versus şi partener.
• va realiza atelierele de lectură pentru copii şi acestea nu presupun cheltuieli pentru partener
• va furniza voluntarului cărţi care se vor amplasa în cele două biblioteci şi se vor lectura în cadrul atelierelor 

de lectură pentru copii
• va realiza materialele care dovedesc desfăşurarea evenimentului (fotografii, liste de participanţi, acorduri 

parentale);
• va returna acordurile de parteneriat, înregistrate, semnate şi ştampilate în plicul autoadresat şi timbrat 

corespunzător de către partener.

b. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
• să permită accesul voluntarului pentru a realiza cele două biblioteci
• să ofere voluntarului rafturile pentru amplasarea cărţilor şi spaţiul destinat acestora
• să permită accesul voluntarului în incinta instituţiei în vederea realizării atelierului de lectură
• să faciliteze obţinerea acordului parental pentru fiecare copil participant la atelierul de lectură
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• să realizeze liste cu participanţii la atelierul de lectură şi fotografii pentru validarea evenimentului 
(atelierului de lectură)

• să mediatizeze în instituţia de sănătate publică sau şcolară atelierele de lectură din cadrul proiectului 
“Dăruim comori”;

• să trimită organizatorilor acordul de parteneriat, completat, semnat şi ştampilat şi un plic timbrat 
corespunzător şi autoadresat.

Prezentul proiect cadru a fost încheiat astăzi 2ti:. . . . .  în 2 exemplare cu putere de original 
pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.
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