
Anexa la HCL 229/25.11.2015 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
Nr……...…. / ………….. 

Art. 1. Părţile 
 

1. Primaria Tirgu Neamt cu sediul în oraşul Tirgu Neamţ, bld. Ștefan cel Mare nr. 62, 
judeţul Neamţ, avand urmatoarele data de identificare fiscala codul IBAN: 
…………………………. deschis la Trezoreria Tîrgu Neamt, reprezentată  legal de dl. Harpa 
Vasilica, avand functia de primar, in calitate de Implementator (Partener 1), in cadrul Programului 
Tara lui Andrei, 
şi 

2. Asociatia Puzzle OptimEast cu sediul în or. Tirgu Neamt, Str. Petru Rares, Bl. B4, Ap. 
19, Judetul Neamt, CIF 33052146, reprezentată legal de Chiper Elena Viorela avand functia de 
Preşedinte, in calitate de Partener 2 
                  Au convenit asupra următoarelor clauze: 
Art. 2. Obiectul acordului 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili responsabilitatile ce revin partilor in 
implementarea activitatilor aferente proiectului de sponsorizare: 
“...................................................”, care este depus in cadrul Programului Idei din Tara 
lui Andrei, organizat de OMV PETROM S.A. in colaborare cu Fundatia PACT 

Art. 3.  Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului 
(1)  Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund activitatilor 

descrise in formularul de aplicatie – care este documentul principal in stabilirea acestor 
aspecte ale parteneriatului, precum si din anexele sale: 
 

Organizatia/Institutia Roluri si responsabilitati 

Implementator proiect 
( Partener 1) 

1. Organizarea si desfasurarea a 2 conferinte de presa, una la 
inceputul si una la incheierea proiectului in cadrul careia vor 
fi aduse la cunostinta mass-media si a populatiei obiectivele 
proiectului, modul de derulare al acestuia, precum si stadiul 
executarii activitatilor propuse la finalizarea acestuia; 

2. Achizitionarea materialelor necesare efectuarii lucrarilor de 
amenajare a sptiului verde , 

3. Achizitionarea de materiale reciclabile ( anvelope, petturi, 
etc) necesarii realizarii unor personaje de decor 

4. Achizitionarea materiale promotionale (tricouri 
personalizate); 

5. Promovarea proiectului pe toata perioada de implementare a 
acestuia. 

Partener 2 

1. Promovarea proiectului pe toata perioada de implementare a 
acestuia; 

2. Asigurarea resurselor umane ( voluntary) in vederea 
realizarii personajelor de décor. 

 
Art.4. Perioada de valabilitate a acordului 
 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsa intre data inceperii proiectului 
(.............................) si se desfasoara pe intreaga perioada de functionare a 
............................................................... ., darn u mai mult de 12 luni. 
 

Art.5. Drepturile si Obligatiile Implementatorului de proiect 
           (partenerului 1) 
 
Drepturile implementatorului de proiect 
 
 
 



(1) Implementatorul proiectului are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror 
informatii si documente legate de proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de activitate; 
 

Obligatiile implementatorului de proiect 
(2) Implementatorul/ (Partener 1) va semna formularul de aplicatie si contractul de 

sponsorizare/finantare; 
(3) Implementatorul/ (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa despre 

progresul in implementarea proiectului si le va furniza copii ale rapoartelor narative si 
financiare; 

(4) In cazul in care partenerul nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligatiile care le 
revin (ex. Implementarea unor activitati), Implementarul va prelua in totalitate 
responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii 

(5) In cazul unui prejudiciu, Implementatorul raspunde solidat cu partenerul din vina caruia a 
fost cauzat prejudiciul. 

Art. 6. Drepturile si obligatiile partenerilor 
Drepturile partenerilor 
 

(1) Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre Implementator (Partener 1) , sa 
fie informati despre progresul in implementarea proiectului si sa li se furnizeze, de catre 
Implementator copii ale rapoartelor de progres si financiare; 

(2) Partenerii au dreptul sa fie consultati, de catre Implementator, in privinta propunerilor pentru 
modificari importante ale proiectului (ex. Activitati, parteneri etc.) 

Obligatiile partenerilor 
 

(3) Partenerii sunt obligati sa furnizele Implementatorului (Partener 1), orice informatii sau 
documente privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres. 

(4) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde solidar 
cu Implementatorul de proiect. 

Art. 7. Proprietatea 
 

(1) Inainte de sfarsitul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, cladirilor etc. achizitionate prin proiect. 

(2) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, cladirilor 
etc. achizitionate din finantarea nerambursabila, la locul de desfasurare a proiectului si 
exclusiv in scopul pentru care au fost achizitionate. 

Art. 8. Dispozitii finale 
 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabila numai atunci cand este convenita de toate 
partile. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care partile nu 
le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 

(3) Partile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea romana. 
 
Intocmit in 3 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte si un original pentru 
formularul de aplicatie. 
 
Semnaturi 

 
Partile/Rolul in proiect Reprezentant Legal Semnatura si Stampila Data 

Implementator (Partener 1)    
Partener 2    
 

 
 


