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Acord de Parteneriat 

 
 

 

Parteneriatul este o relaţie de substanţă între solicitantul Fundația OUTSIDER ART și 

partenerul Consiliul Județean Neamț pentru definirea rolului și împărţirea responsabilităţilor cu 

scopul dezvoltării de proiecte socio-culturale și cultural-artistice comune care să continue 

inițiativa fundației, respectiv a Președintelui acesteia, artistul și art curatorul Laurențiu Dimișcă 

de înființare a primului centru cultural-muzeu de artă populară contemporană din România care 

să contribuie la crearea de servicii turistic-culturale, cu scop în conservarea identităţii autohtone 

şi promovarea artei populare contemporane, în fosta școală. Clădirea în care va fi înființat acest 

centru se află în satul Gura-Văii, comuna Girov, județul Neamț, la 5 km. De Municipiul Piatra-

Neamț, fiind o clădire tradițională tipic românească cu pridvor construită din materiale naturale, 

organice. Acest centru va avea ca activități principalele desfășurarea de ateliere creativ-artistice 

de pictură, sculptură şi ceramică, ardere de sticlă, porţelan, mozaic şi vitraliu, care să 

beneficieze de facilităţi de cazare şi sanitare precum și organizarea de evenimente publice 

culturale care să includă tabere de creație, rezidențe de creație, expoziții, vernisaje, ateliere 

deschise de creație, etc. Pentru înființarea acestuia Fundația OUTSIDER ART este în căutare 

de fonduri nerambursabile pentru acoperirea cheltuielilor aferente cu reabilitarea și consolidarea 

clădirii, aflată în proces de degradare și a celor necesare pentru dotarea atelierelor de creație.    

Prin prezentul parteneriat, solicitantul prin reprezentantul său, artistul și art curatorul 

Laurențiu Dimișcă, își propune să pună bazele unei colaborări pe termen lung cu partenerul, 

atât în calitate de promotor cultural și vizual-artistic al Județului Neamț, cât și de susținător și 

promoter al artei populare contemporane nemțene și al proiectelor culturale cu componentă 

inovatoare și de un limbaj artistic original, autentic. 

 

Rolul partenerului este de a acoperi parțial cheltuielile aferente implementării acestui proiectul 

cultural unic, care are ca scop înființarea unui centrul cultural-muzeu de artă populară 

contemporană, anume cheltuielile aferente dotării atelierelor de creație și ....., cheltuieli incluse 

în bugetul detaliat din Anexa 1 la prezentul acord de parteneriat. De asemenea, pentru a facilita 

implementarea proiectului căruia i s-a acordat finanțare nerambursabilă în baza unui buget de 

venituri și cheltuieli prestabilit anterior începerii implementării proiectului, partenerul se 

angajează să plătească suma alocată în acest sens în două tranșe, și anume: o tranșă inițială 

sub formă de avans în procent de 80%, respectiv o tranșă finală în procent de 20% acordată 

după realizarea lucrărilor pentru s-a acordat finanțarea nerambursabilă. 

Rolul solicitantului este de a reabilitare și consolidare clădirea fostei școli din satul Gura Văii, 

dotarea atelierelor de creație și de a amenaja într-un mod creativ specific spațiile interiori și 

exterior ale clădirii, pentru ca într-un final să deschidă centrul cultural de artă populară 

contemporană în această clădire. Miza este de a crea un locaș consacrat artelor frumoase și 

educației artistice, centrul cultural fiind menit să păstreze și să promoveze tradițiile locale și arta 

populară contemporană dar și să revitalizeze societatea rurală în context contemporan pornind 

de la valentele perene ale artelor. Având în vedere caracteristice actuale ale societății 

contemporane românești și mai ales ale satului, solicitantul vede în constituirea și susținerea 
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funcționării unui centru de dezvoltara comunitara un deziderat important și definitoriu pentru 

obștea de ieri, de astăzi și mai ales de mâine a satului românesc. 

 

Beneficiile partenerului în baza prezentului acordului de parteneriat sunt următoarele: 

- Promovarea Consiliului Județean Neamț ca importantă instituție în susținerea și 

promovarea culturii și a accesului la cultură, precum și în dezvoltarea de activități de 

socio-culturale și artistice și de îmbunătățire a imaginii județului la nivel local, național și 

internațional. 

- Promovarea de către solicitant a proiectului, precum și a lucrărilor de artă realizate în 

cadrul atelierelor de creație înființate la: evenimente cultural-artistice naționale și 

internaționale, târguri de turism, târguri de artă, precum și în presă națională și 

internațională, respectiv în mediul online, subliniind importanța contribuției primite din 

partea partenerului. 

- Promovarea Județului Neamț ca important mediu și promotor cultural, contribuind la 

sporirea și sublinierea specificității sale cultural-artistice, anume la promovarea artei și 

culturii locale și a potențialului cultural-artistic specific; promovarea orașului. 

- Lucrările realizate și expuse în spațiul centrului cultural nou înființat vor avea un rol 

esențial ca element de natură cultural identitară a comunităţii, cu implicații nu numai din 

punct de vedere cultural, artistic și turistic, cât mai ales social și de dezvoltare 

comunitară. 

 

 

Solicitantul are drept scop lărgirea orizontului creativităţii prin promovarea şi practicarea 

fenomenului artistic contemporan, naţional şi internaţional, definit de conceptul socio-cultural 

„Outsider Art”. Prin urmare, îşi propune să dezvolte legăturile culturale şi sociale între oameni, 

pentru o mai bună înţelegere între popoare, pentru toleranţă, integrare şi promovare a valorilor, 

pentru pluralism şi diversitate culturală. Concret, Fundaţia OUTSIDER ART îşi propune să 

organizeze şi susţină activităţile artistice şi socio-culturale, proiecte culturale, schimburi culturale 

internaţionale, manifestări artistice, expoziţii, concursuri pentru promovarea talentelor în 

domeniul artei, educarea sensibilităţii estetice a tinerilor. Pornind de la experienţa internaţională 

şi personală a pictorului Laurenţiu Dimişcă, Fundaţia susţine şi promovează persoanele 

dezavantajate social, recunoaşterea explicită a culturii ca factor al integrării sociale şi al 

atitudinii civice şi recunoaşterea rolului culturii în dezvoltarea socio-economică. La nivel local, 

de notorietate sunt inclusiv proiectele implementate de către pictorul Laurențiu Dimișcă prin 

sprijinul autorităților locale și județene Neamț: realizarea albumului „Din Ținutul Muntelui Sfânt al 

Dacilor/ Dimișcă – Artă sau nebunie!”, 2007, care conține imagini de lucrări realizate, texte 

critice, extrase de presă (inclusiv interviuri), imagini si comentarii de la participari pe plan 

național și internațional și proiectul „Copiii străzii –Copii noștri și ai nimănui”, 2008, ateliere de 

creație cu implicarea mai multor copii cu aptitudini artistice de la Școala normală „Elena 

Doamna” cu sprijinul fondurilor nerambursabile asigurate de catre Consiliul Judetean Neamt; 

pictura ambientală interioară „Orașul ideal” realizată în parteneriat cu Primăria Piatra-Neamț. 

Laurențiu Dimișcă este un artist plastic monumentalist cu numeroase participări naționale și 

internaționale la expoziții, târguri,saloane, bienale și concursuri de artă, membru din 2011 al 

UAP din România - Filiala Neamț. A fost distins cu premiul UAP pentru pictură în 2001,gradul 

de Ambasador pentru Eurointegrare prin Artă (Republica Moldova – 2006), face parte din 

asociația internațională „L’ART EN MARCHE” a Muzeului De Artă Brută din Lapalisse, Franța, 

fiind trecut în circuitul internațional Raw Vision, UK, Asociația „Aripa”, Torino-Italia și Asociația 

Art Singulier, Lyon-Franta. A realizat numeroase lucrări ambientale de interior și exterior în 
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oraș, în țarăși în străinătate, lucrările realizate aflându-seîn prezent în expoziții permanente și 

colecții de artă ale unor muzee de artă contemporana din țarăși străinătate, precum și în colecții 

private din Franța, Italia, Germania, Belgia, Olanda, Elveția, Republica Dominicană, SUA și 

China. O parte din lucrările menționate se regăsesc atașate în Anexa 2 la prezentul acord de 

parteneriat, în mod special cele ambientale. 

 

 

 

Principiile de Bună Practică ale Parteneriatului  vor fi următoarele: 

1. Partenerul a înţeles care va fi rolul lui în proiect. 

2. Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerul şi să îl informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evoluţia activităților specifice și aspectele legate de implicarea directă a 

partenerului în implementarea proiectelor dezvoltate împreună. 

3. Propunerile de modificări substanţiale ale proiectului (de ex.: activităţi, parteneri etc.) trebuie 

să fie consimţite si de catre partener.   

 

Ne angajăm să respectăm principiile de bune practici ale parteneriatului consacrate în domeniul 

managementului proiectelor.  

 

Partener:  

Adresă: 

 

 

Persoană de 

contact: 

 

Tel. fix/fax:  

Tel. mobil:  

E-mail:  

Semnătură      

şi ştampilă: 

 

 

 

Fundația OUTSIDER ART, 

Laurențiu DIMIȘCĂ  

Președinte                                                                           Data, 

 

 

 


