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ACORD DE PARTENERIAT
6050/ 17.08.20 Il
intre:
Asociatia Viitorul in Zori , cu sediul social in Strada 1 Decembrie, nr. 51 , el. parter, ap. Biroul
numărul 1, Sat Tunari, Comuna Tunari, Judeţ Ilfov, număr de ordine in Registrul Special
576/06.05.2011, cod de inregistrare fiscală 28576004 , având contul bancar IBAN nr.
R041 RZBR0000060013626797 deschis la Reiffeisen Bank , Agenţia Piaţa Romana, reprezentată
legal În ceea ce priveşte prezentul acord de către lonut TUNARU, in calitate de coordonator de
proiect, denumită in continuare ORGANIZATOR
şi

Institutia
Prefectului
judetul
CăIăraşi ,
cu
sediul
in
CăIăraşi,
Str. Sloboziei , nr.9-11 , C.I.F.4293973, cont: RO 81TREZ 2012351 0120XXXXX, deschis la Trezoreria
Câlăraşi , reprezentată de către domnul Emil MUŞAT, in calitate de prefect, denumrtă În continuare
PARTENER.

1. OBIECTUL ACORDULUI
Obiectul prezentului Acord il constituie colaborarea in organizarea şi implementarea proiectului "Let's
Do It, Romania!" (denumit in continuare "Proiectul"), care va avea loc in România În perioada
ianuarie - decembrie 2011, ale cărei activităţi specifice sunt descrise În Anexa 1

II. DURATA ACORDULUI
Prezentul Acord intră in vigoare la data

semnării şi

este valabil

până

la data 31 decembrie 2011.

III. OBLIGATIILE PĂRŢILOR
A. Organizatorul se

obligă:

•

să desemneze o persoană de contact la nivel judeţean
de regiune pe perioada' derulării prezentului acord;

•

să definitiveze etapele Proiectului şi să le prezinte partenerului, in vederea acordului comun
asupra acestora;
să asigure derularea Proiectului conform etapelor agreate cu partenerul , respectând
tennenele şi angajamentele asumate;
să informeze partenerul asupra oricăror modificări ce apar in planul iniţial şi să aştepte acordul
acestuia;

•
•
•
•

•
•
•

şi căte

o

persoană

de contact la nivel

să

deruleze actiuni' de implementare a Proiectului, corespunzătoare fiecărei etape a acestuia;
să asigure promovarea Partenerului pe toate canalele de informare utilizate În cadrul
Proiectului şi să afişeze numele acestuia pe toate materialele de promovare realizate in cadrul
campaniei, după avizul obţinut de la acesta;
să menţină legătura cu Partenerul privind realizările intermediare şi cele finale ale Proiectului;
să infonneze Partenerul asupra planului de promovare al intregului proiect şi asupra oricăror
modificări care pot apărea;
să prezinte rapoarte periodice asupra stadiului inregistrat În activitatea de organizare şi
implementare a campaniei.
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B. Partenerul se

obligă:

să

desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului acord la nivel judeţean.
să sprijine Proiectul cu solic itări de impl icare a unor reprezentanţi la nivel judeţean în
organizarea campaniei la acest nivel (contactare autorităţi, parteneri pentru gestiunea
deşeurilor , implicare şi coordonare voluntari, comunicare cu mass-media locală).
să anunţe Organizatorul, în timp util, asupra oricăror modificări ce pot apărea.

•
•

•

IV. FORŢA MAJORĂ
nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod
total sau parţial , a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă în baza prezentului
acord de parteneriat, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un
eveniment imprevizibil la data încheierii acordului şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat
sau extrem de costisitoare pentru partea care îl invocă. Sunt considerate asemenea
evenimente : războiul , calamităţile naturale, temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute ,
grevele, restr icţiile legale şi orice alt eveniment care este în afara controlului părţii care îl

1. Nici una din

părţi

corespunzător ,

invocă.

2. Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligată să
celeilalte părţi , imediat şi în mod complet , producerea acestuia şi să ia
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment.

aducă

la

măsurile

cunoştinţa

care îi stau

V. CONFI DENTlALITATE
Nici una dintre Părţi nu are dreptul, fără acordul în scris al celeilalte Părţi , s ă folosească
documentele obţinute sau la care are acces în timpul executării acestu i acord ,
altfel decăt pentru îndeplinirea obligaţiilor sale. Părţile convin să menţină confidenţiale tot
timpul după data încheierii acestui acord şi pe o perioadă de 2 (ani) după încetarea acestuia
indiferent de cauză, şi să nu dezvăluie, raporteze , facă publice , direct sau indirect, să nu
transfere sau să folosească în scopuri personale sau ale terţi lor, informaţii confidenţiale
primite sau obţinute ca rezultat al încheierii sau executării acestui acord , sau furnizate de
către sau în numele unei părţi.
2. Obligaţiile stipulate la punctul 1 nu se aplică în cazul unei infonmaţii care:
a) la data încheierii acestui acord face parte din domeniul public;
b) devine parte din domeniul public ulterior încheierii prezentului acordului , altfel decăt
ca rezultat al încălcării acestuia;
c) este cerută a fi dezvăluită de către o autorITate publică competentă .
1.

informaţiile şi

VI. ÎNCETAREA ACORDULUI
1. Încetarea prezentului Acord de parteneriat poate avea loc prin voinţa comună a părţilor sau
voinţa uneia dintre părţi , cu notificarea celeilalte părţi cu 30 de zile inainte de data la care
incetarea unmeaza sa-si produca efectele.
Prezentul acord a fost încheiat astazi ,
parte.

Institutia Prefectului -judetul
Nume: Emil
Funcţie:

Data:

CăIăraşi

J1 .ca ,~ ~ ~ , in două (2) exemplare, căte unul pentru fiecare
Asociatia Viitorul in Zori

MUŞAT

Prefectul judetului

Nume: lonut TUNARU
CăIăraşi

Funcţie :

Data:

Coordonator de proiect
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