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ACORD DE PARTENERIAT
Articolul 1. PĂRŢILE

Instituţia CĂMINUL CULTURAL TAŞCA, din localitatea Taşca, judeţul Neamţ, prin reprezentant
legal VASILE CHICIU, în calitate de VICEPRIMAR
Şi
Şcoala Gimnazială „VASILE MITRU”TAŞCA, din localitatea Taşca, judeţul Neamţ, prin
reprezentant legal BÂRSAN –SON MĂDĂLINA GABRIELA,în calitate de DIRECTOR
Şi
Asociaţia „PRODESTINE”, cu sediul social în Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, organizaţie nonprofit cu
personalitate juridică, reprezentată prin Lect. univ. dr. MARTA VICOL, în calitate de PREŞEDINTE.

Articolul 2. SCOPUL
Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între cele trei părţi, potrivit
competenţelor stabilite prin documentele de înfiinţare.

Articolul 3. OBIECTUL
Protocolul are ca obiect iniţierea şi desfăşurarea evenimentului sugestiv”Magic bubble show”, cu ocazia
zilei de 1 Iunie, în parcul „Sfânta Maria”.

Articolul 4. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
Părţile vor asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise, precum şi provenienţa lor, dacă
informaţiile au astfel de caracter.

Informaţiile şi suportul lor material, primite în conformitate cu prevederile prezentului parteneriat, vor
putea fi transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare.

Articolul 5. DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol se încheie pe perioada a treizeci de zile de la data semnării , cu posibilitatea de
prelungire, dacă părţile contractante şi-au îndeplinit obligaţiile în această perioadă de timp.

Articolul 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Părţile contractuale au următoarele obligaţii :
CĂMINUL CULTURAL TAŞCA are următoarele obligaţii:
*
Să suporte cheltuielile pentru desfăşurarea evenimentului amintit, în valoare totală de 4000 lei;
* Să desemneze o persoană de contact, în persoana d-lui VASILE CHICIU
* Să răspundă pozitiv la solicitările organizaţiilor partenere în ceea ce priveşte buna desfăşurare a
evenimentelui, ce reprezintă obiectul contractului;
* Să asigurile şi să pună la dispoziţie, cu titlu gratuit, resursele logistice, spaţiile necesare,
* Să promoveze evenimentul prin canalele media disponibile şi să înscrie pe documentele prin care se
realizează programele comune, denumirea şi sigla acestora.
Asociaţia „PRODESTINE” Neamţ
*Să propună instituţiilor partenere , participarea la derularea acţiunilor comune, data, locul , prevăzute în
programul său, în proiectul comun;
*Să desemneze o persoană de contact, prin d-na MARTA VICOL, responsabil cu menţinerea relaţiei
dintre parteneri;
*Să înscrie pe documentele prin care se realizează proiectele comune, denumirea şi sigla instituţiei
partenere;
*Să impună o conduită loială, de abţinere de la orice acte sau fapte, care ar prejudicia imaginea instituţiei
partenere şi să contribuie la desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor organizate în parteneriat;
* Să nu antreneze acţiuni cu caracter politic în perioada desfăşurării manifestărilor;
* Să asigure mediatizarea şi publicitatea evenimentelor prin canalele media disponibile şi să înscrie în
documentele prin care se realizează programele comune, denumirea şi sigla acestora.

Articolul 7. APLICAREA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol intră în vigoare din momentul semnării. Acest acord de parteneriat nu exclude
alte forme de cooperare încheiate în condiţiile legii.

Articolul 8. DENUNŢAREA

Oricare dintre părţile contractuale, poate notifica celorlalte părţi, denunţare acordului de
parteneriat.Acordul de parteneriat rămâne în vigoare pe o perioadă de 30 de zile de la data primirii de
către una din părţi a notificării scrise prin care cealaltă parte informează despre denunţare acesteia.

Articolul 9. RĂSPUNDERE

Fiecare dintre părţi răspunde pentru pagubele produse din culpa celeilalte părţi. Forţa majoră
exonerează de răspundere, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţă în cel mai scurt timp, potrivit
legii.

Articolul 10. LITIGII

Orice litigii se soluţionează pe cale amiabilă. Când litigiul nu a putut fi soluţionat pe cale
amiabilă, sunt competente instantanţele judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia română.
Prezentul acord de parteneriat a fost semnat astăzi , 23.05. 2018 , în trei exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
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