
Anexa HCL 119/2012 
 

Acord de parteneriat 
 

Art. 1. Partile 

1. Organizatia/ institutia Fundatia ProNatura, cu sediul in Ozun, nr. 353, Jud. 
Covasna, avand urmatoarele date de identificare fiscala RO 8950472, 
reprezentata legal de Carmen Moldoveanu, avand functia de Presedinte in calitate 
de Implementator (Partener 1) in cadrul programului Impreuna pentru 
fiecare 

 
si 
 

2. Organizatia/ institutia: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sfântu 
Gheorghe, cu sediul in Sfântu Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918 nr 2, Jud 
Covasna, avand urmatoarele date de identificare fiscala: 440465, reprezentata 
legal de D-l Antal Árpád András, avand functia de Primar in calitate de Partener 2 

 
 
au convenit urmatoarele: 
 

Art. 2. Obiectul acordului 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili responsabilitatile ce revin partilor in 
implementarea activitatilor aferente proiectului de sponsorizare: Hai cu bicicleta! 
Împreuna pentru mediu!, care este depus in cadrul programului Impreuna 
pentru fiecare organizat de Grupul Rompetrol. 

 

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/ Instituia  Roluri si responsabilitati 
Implementator proiect 
(Partener 1) 
Fundatia ProNatura 

- Redacteaza si depune proiectul 

- Trimite raportarile necesare 

- Implementeaza si supravegheaza buna 
derulare a proiectului 

 

 

 
Partener 2 
UAT Municipiul Sfântu 
Gheorghe 

- Pune la dispozitia implementatolului 
spatiile si logistica necesara derularii 
proiectului 

- Convine de comun acord cu Fundatia 
ProNatura privind activitatile viitoare 
derularii proiectului cu bunurile 
achizitionate prin proiectul Impreuna 
pentru fiecare  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsa intre 01.08.2012 si 31.10.2012, 
perioada aferenta implementarii proiectului, urmand ca partile sa incheie un acord de 
parteneriat ce vizeaza perioada 31.10.2012 – 31.10.2013.  

 

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 solidar 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 Implementaror, in privinta 
propunerilor pentru modificari importante ale proiectului (ex. activitati, parteneri etc 

 
Obligatiile partenerilor 

(3) Partenerii sunt obligati sa furnizeze 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 
 
Orice modificare a prezentului acord va fi valabila numai atunci cand este convenita de 
toate partile.  
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. 



(1) 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 
 
Implementa
tor proiect 
(Partener 1) 
Fundatia 
ProNatura 

Numele, prenumele si functia 
reprezentantului legal al organizatiei 

 

Carmen Moldoveanu 

 

 

 

Semnatura Data si 
locul 
semnarii 

Partener 2 
UAT 
Municipiul 
Sfântu 
Gheorghe 

Numele, prenumele si functia 
reprezentantului legal al organizatiei 

 

Antal Árpád András 

Primar 

 

 

 

Semnatura Data si 
locul 
semnarii 

 


