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Nr. ______ / din ____________ 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
 
Între: 
 

Asociaţia SENS CIVIC cu sediul în str Gen. N. Dăscălescu, nr. 400, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, cod 
fiscal 29930036, avand contul numarul RO58BTRL02801205C25120XX deschis la Banca Transilvania, 
Sucursala Piatra Neamt, reprezentată prin Carabelea Andrei, avand functia de preşedinte, în calitate de 
Inițiator: 

și 
__________________ cu sediul în ______________________,  
________________________, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. _________________, cod unic de 
înregistrare _______________, legal reprezentată prin ____________, în calitate de Partener. 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI       
Obiectul prezentului contract îl constituie implicarea în organizarea / participarea la acțiunea “Let’s Do It, 
Romania!” în județul Neamț, cu voluntari. 
„Let’s Do it Romania” (denumit in cele ce urmeaza "Proiectul") este un proiect coordonat si sustinut de 
catre Asociatia Sens Civic avand ca scop curatenia județului Neamț de deseuri intr-o singura zi, proiect 
desfășurat simultan în întreaga țară. 
Obiectivul Proiectului este acela de curatare a teritoriului Romaniei de deseurile aruncate necorespunator in 
ecosistemele naturale. 
 

II. DURATA CONTRACTULUI 
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la data de 30 octombrie 2013. 
 

III. OBLIGATIILE PĂRŢILOR 

A. Partenerul se obligă: 
• Să promoveze proiectul și parteneriatul 
• Să desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului acord 
• Să participe cu voluntari la desfășurarea / organizarea evenimentului 
• Să notifice Inițiatorul privind orice modificări pot apărea şi să aştepte acordul acestuia  

 
B. Inițiatorul se obligă: 
• să desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului acord 
• Să promoveze proiectul și parteneriatul 
• să informeze Partenerul privind apariţia unor modificări în planul iniţial şi să aştepte confirmarea 

acestuia. 
   

IV. FORŢA MAJORĂ 
 

1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod 
corespunzător, 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 contractului şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat sau extrem de costisitoare 
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pentru partea care îl invocă. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamităţile naturale, 
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, grevele, restricţiile legale şi orice alt eveniment care 
este în afara controlului părţii care îl invocă. 

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

V. Confidenţialitate 
1. Nici una dintre părţi nu are dreptul, fără acordul în scris al celeilalte părţi, să folosească 

informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în timpul executării acestui Contract, 
altfel decât pentru îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. Părţile convin să menţină 
confidenţiale tot timpul după data încheierii acestui contract 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 terţilor, informaţii 
confidenţiale primite sau obţinute ca rezultat al încheierii sau executării acestui contract, sau 
furnizate de către sau în numele unei părţi.  

2. Obligaţiile stipulate la punctul 1 nu se aplică în cazul unei informaţii care: 
(a) la data încheierii acestui contract face parte din domeniul public; 
(b) devine parte din domeniul public ulterior încheierii prezentului contract, altfel decât 

ca rezultat al încălcării acestuia; 
(c) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă. 

 
VI. Legea aplicabila si instanta competenta 

1. Prezentul contract va fi interpretat si guvernat sub toate aspectele in conformitate cu legea romana. 
2. Orice disputa si orice proces, actiune sau procedura care ar putea decurge din sau in legatura cu 

prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Orice disputa si orice proces, actiune sau 
procedura care ar putea decurge din sau in legatura cu prezentul contract, care nu s-a putut rezolva pe 
cale amiabila, se va solutiona de catre instanta romana competenta.  

 
Prezentul acord a fost încheiat astazi, _____________, în două (2) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă. 
 
Inițiator,       Partener, 

 Asociaţia SENS CIVIC     ___________________________ 
        Andrei Carabelea                                                          ____________________________ 
 Președinte      ____________________________ 
    ________________          _________________________   
       

 


