
 
ANEXA la HCL nr.191 din 09.06.2017 

 
Orasul Tirgu Neamt          Complexul Muzeal Judetean Neamt       Fundatia „Ion Creanga” Tirgu Neamt 
 
Nr………./…………                              Nr………./………….                              Nr………./………….                                                            

 
        ACORD DE PARTENERIAT 

 
 

ORASUL TIRGU NEAMT, cu sediul în Orasul Tirgu Neamţ, str. Stefan cel Mare, nr.62, 
judeţul Neamţ, CUI 2614104, cont IBAN RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria 
Tirgu Neamt, reprezentat prin domnul primar ,Harpa Vasilicã  

si 
 

 Complexul Muzeal Judetean Neamt , cu sediul in Piatra Neamt, str.M.Eminescu, nr.10,  
reprezentat prin Director –Manager Interimar, dr.Ciprian Dorin Nicola 
 

si 
 

Fundatia Culturala „Ion Creangă”, cu sediul în Oras Tirgu Neamt, b-dul Stefan cel Mare, 
nr. 55, jud. Neamt, având cod unic de înregistrare .............. cont bancar 
………………………………….. deschis la ……………………, reprezentata prin reprezentant 
legal …………………………………..,  

 
1.Obiectul: 
 
1. Obiectul parteneriatului îl reprezintă participarea in calitate de parteneri, la organizarea unui 
spectacol in incinta Cetatii Neamt in data de 01 iulie 2017 ( intre orele 1600 – 2200 ), cu ocazia 
manifestarilor  culturale locale „Festival Medieval-2017”, cu vanzare de bilete; 
2. Parteneriatul de faţă nu este o relaţie de afaceri, ci o colaborare cu scop educativ şi cultural, 
care implică distribuirea responsabilităţilor în timpul derulării acesteia.  
 
2.Roluri şi responsabilităţi 
 
Complexul Muzeal Judetean Neamt : 

o va pune la dispozitie spatiul necesar in cadrul Cetatii Neamt pentru buna desfasurare a 
spectacolului; 

o va asigura sursa de energie electrica; 
o asigura o buna comunicare intre parteneri; 
o va promova partenerii pe toate materialele publicitare; 
o va pune la dispozitia partenerilor toate logistica necesare pentru indeplinirea sarcinilor 

asumate prin acordul de partenriat. 
 

Orasul Tirgu Neamt: 
o va proceda la tiparirea biletelor necesare pentru vanzare; 
o va promova partenerii pe toate materialele publicitare; 
o va pune la dispozitia partenerilor toate logistica necesare pentru indeplinirea sarcinilor 

asumate prin acordul de partenriat ( scaune, mese, etc) 
 
Fundatia Culturala „Ion Creangă”: 

o va asigura resursa umana implicata la vanzarea biletelor 
o va incasa sumele din c/v biletelor; 
o va colabora cu ceilalti parteneri in vederea intocmirii contractelor cu artistii ce vor fi 

implicati la spectacolul organizat in Cetatea Neamt ; 



o va promova partenerii pe toate materialele publicitare; 
 

3.Durata acordului: 
 Prezentul acord se realizează pe durata organizării prealabile si desfăsurării spectacolului, 
până la finalizarea efectivă a îndeplinirii obligatiilor care le revin celor două părti, intrând în 
vigoare odată cu semnarea si înregistrarea sa de către toate părtile. 
 
 
5.Drepturi şi obligaţii ale partenerilor 
 
 Participarea la activităţile organizate de una din părţi, precum şi propunerile pentru 
modificări ale acordului de parteneriat trebuie informate în prealabil şi convenite de comun acord . 
 Partenerii vor colabora pentru a furniza auditorilor toate informatiile necesare. 
 
 
6.Dispoziţii finale 
 

1. Partile implicate vor trata acordul cu responsabilitate şi profesionalism. 
2. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de cei 

trei parteneri.. 
3. Prezentul acord a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, câtre unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 
      Orasul Tirgu Neamt                                                             Complexul Muzeal Judetean Neamt   
                 Primar, 
          Harpa Vasilicã                                        
 
 
        
 
     Avizat pentru legalitate                   Fundatia Culturala „Ion Creangă” 
              
 


