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        Anexă la H.C.L. nr. 345/2014. 
 
Nr. înreg. CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA _________/___________ 2014 
Nr. înreg. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE ____________ /________2014 
Nr. înreg. MUZEUL NAŢIONAL SECUIESC __________/_____________2014 
Nr. înreg. ASOCIAŢIA “ASOCIAŢIA VADON”____________/_________2014  

 
CONTRACT DE PARTENERIAT 

 
Având în vedere importanţa promovării patrimoniului cultural al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, 
Datorită interesului comun al părţilor contractante în promovarea şi asigurarea 

accesului publicului la expoziţiile organizate în instituţiile culturale din subordinea 
administrativă a părţilor, se consideră necesară realizarea prezentului acord pentru 
reglementarea domeniului, modalităţilor şi limitelor colaborării între părţile implicate. 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, reprezentat de Preşedinte, cu 

sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr.4, având C.I.F. 4201988, 
1.2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Local Sfântu 

Gheorghe, reprezentat prin Primar Antal Árpád-András, cu sediul în mun. Sfântu 
Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, C.I.F. 4404605,  

1.3. Muzeul Naţional Secuiesc prin Director Vargha Mihály, cu sediul în mun. 
Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 10, jud. Covasna, C.I.F. 4404753,  şi 

1.4. Asociaţia “Vadon” prin Preşedinte, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. 
Libertăţii nr.7, jud. Covasna, având C.I.F. 30975376. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract constă în reglementarea raportului de colaborare 

între părţile contractante, în vederea emiterii şi punerii în vânzare a biletelor de intrare 
combinate în muzee, de împărţirea cheltuielilor şi a veniturilor încasate din vânzarea 
biletelor. 

Modelul biletului de intrare combinat standard şi modelul biletului de intrare 
combinat pentru studenţi, elevi, preşcolari şi pensionari este prevăzut în anexa la prezentul 
regulament din care face parte integrantă. 

3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu data 01.01.2015 şi este valabil 

până la data de 31.12.2015, cu posibilitate de prelungire anuală, până la încetarea acestuia 
prin modalităţile prevăzute la pct. 6. 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
4.1. Obligaţii ce-i revin Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna: 

a) de a aproba prin hotărâre contravaloarea biletelor de intrare combinate şi a 
regulamentului de aplicare a taxelor locale, în condiţiile legii.  
4.2. Obligaţii ce-i revin Municipiului Sfântu Gheorghe: 

a) de a aproba prin hotărâre contravaloarea biletelor de intrare combinate şi a 
regulamentului de aplicare a taxelor locale, în condiţiile legii.  

b) de a suporta cheltuielile de emitere/ tipărire a biletelor de intrare combinate în 
procent de ¼ din contravaloarea biletelor confecţionate;  

c) de a asigura punerea în vânzare a biletelor de intrare combinate la caseria 
Casei cu Arcade; 

d) de a asigura furnizarea de informaţii cu privire la programul expoziţiilor 
organizate în cadrul Casei cu Arcade, celorlalte părţi contractante; 

e) de a asigura furnizarea de informaţii către publicul interesat cu privire la 
programul expoziţiilor organizate în instituţiile culturale subordonate părţilor 
contractante; 
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f) de a vira lunar cota-parte din veniturile realizate în urma vânzării biletelor de 
intrare combinate, părţilor implicate, în conformitate cu dispoziţiile pct. 5, până cel 
târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă; 

g) de a raporta trimestrial veniturile realizate în urma vânzării biletelor de intrare 
combinate celorlalte părţi contractante;  

h) de a comunica codul IBAN al contului bancar în care urmează a fi virate 
veniturile de care beneficiază fiecare parte implicată. 
4.3. Obligaţii ce-i revin Muzeului Naţional Secuiesc:  

a) răspunde de tipărirea/confecţionarea biletelor de intrare combinate; 
b) de a suporta cheltuielile de emitere/tipărire a biletelor de intrare combinate în 

procent de ½ din contravaloarea biletelor confecţionate;  
c) de a asigura punerea în vânzare a biletului de intrare combinat la caseria 

Muzeului Naţional Secuiesc; 
d) de a asigura furnizarea de informaţii cu privire la programul expoziţiilor 

organizate în cadrul Muzeului Naţional Secuiesc; 
e) de a asigura furnizarea de informaţii către publicul interesat cu privire la 

programul expoziţiilor organizate în instituţiile culturale subordonate părţilor 
contractante; 

f) de a vira lunar cota-parte din veniturile realizate în urma vânzării biletelor de 
intrare combinate, părţilor implicate, în conformitate cu dispoziţiile pct. 5. până cel 
târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă; 

g) de a raporta trimestrial veniturile realizate în urma vânzării biletelor de intrare 
combinate, părţilor implicate în vederea efectuării regularizării veniturilor;  

h) de a comunica codul IBAN al contului bancar în care urmează a fi virate 
veniturile de care beneficiază fiecare parte contractantă. 
4.4. Obligaţii ce-i revin Asociaţiei “Asociaţia Vadon”: 

a) de a suporta cheltuielile de emitere/ tipărire a biletelor de intrare combinate în 
procent de ¼ din contravaloarea biletelor confecţionate;  

b) de a asigura punerea în vânzare a biletului de intrare combinat la caseria 
Expoziţiei Cinegetice a Ţinutului Secuiesc; 

c) de a asigura furnizarea de informaţii cu privire la programul expoziţiilor 
organizate în cadrul Expoziţiei Cinegetice a Ţinutului Secuiesc; 

d) de a asigura furnizarea de informaţii către publicul interesat cu privire la 
programul expoziţiilor organizate în instituţiile culturale subordonate părţilor 
contractante; 

e) de a vira lunar cota-parte din veniturile realizate în urma vânzării biletelor de 
intrare combinate, părţilor implicate, în conformitate cu dispoziţiile pct. 5, până cel 
târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă; 

f) de a raporta anual veniturile realizate în urma vânzării biletelor de intrare 
combinate părţilor implicate, în vederea efectuării regularizării veniturilor cuvenite 
fiecăruia dintre părţile contractante; 

g) de a comunica codul IBAN al conturilor bancare în care urmează a fi virate 
veniturile de care beneficiază fiecare parte contractantă.  
5. Împărţirea veniturilor:  
Veniturile realizate din vânzarea biletelor de intrare combinate se împart între părţile 

contractante după cum urmează: 
a) din biletul de intrare combinat standard în valoare de 15 lei: suma de 7,50 lei 

reprezintă venitul bugetului Muzeului Naţional Secuiesc, suma de 3,75 lei reprezintă 
venitul bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, iar suma de 3,75 lei 
reprezintă venit al Asociaţiei “Asociaţia Vadon”; 

b) din biletul de intrare combinat pentru studenţi, elevi, preşcolari şi pensionari, 
în valoare de 8 lei, suma de 4 lei reprezintă venitul bugetului Muzeului Naţional 
Secuiesc, suma de 2 lei reprezintă venitul bugetului local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, iar suma de 2 lei reprezintă venit al Asociaţiei “Asociaţia Vadon”. 
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5. RĂSPUNDEREA 
5.1. Fiecare dintre părţi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin prin prezentul 

contract. În cazul în care activitatea reglementată prin prezentul contract nu poate fi 
realizată, din motive obiective, partea care se află în imposibilitate va notifica în timp util 
cealaltă parte. 

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1. Colaborarea în cadrul prezentului contract încetează în următoarele cazuri: 

a) prin ajungere la termen; 
b) prin acordul comun al părţilor, exprimat în acest sens şi manifestat în formă 

scrisă; 
c) prin rezilierea prezentului contract de oricare dintre părţi pentru neexecutarea 

sau executarea necorespunzătoare/cu întârziere a sarcinilor asumate de cealaltă parte. 
În acest caz, rezilierea operează de plin drept, fără intervenţia instanţelor 
judecătoreşti şi fără alte formalităţi, printr-o notificare trimisă celeilalte părţi cu 15 
zile înainte de data încetării contractului. 

d) prin încetarea existenţei uneia dintre părţile contractante. 
7. FORŢA MAJORĂ 
7.1. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
7.2. Îndeplinirea sarcinilor va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 

dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
7.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 

7.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
8.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 

neînţelegere în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor, în caz contrar, fiecare parte poate 
solicita ca divergenţele să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun. 

9. Orice modificare intervenită asupra prezentului contract va avea la bază acordul 
comun al părţilor şi va fi întocmită în scris. 

10. Prezentul contract s-a încheiat azi ..............., are 3 pagini şi s-a întocmit în 4 
exemplare, câte una pentru fiecare parte. 
 

         Judeţul Covasna                                                                                                                              
                   prin Consiliul Judeţean Covasna 
        Preşedinte............................................................................. 
 
 

      Municipiul Sfântu Gheorghe          
        prin Primar Antal Árpád-András...................................                                
        
 
        Muzeul Naţional Secuiesc 

       prin Director Vargha Mihály ............................................... 
 
 
        Asociaţia “Asociaţia Vadon” 
                  prin Preşedinte……………………………………………… 
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Anexă la Contractul de parteneriat  
 

I. Modelul biletului de intrare combinat standard: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

II. Modelul biletului de intrare combinat pentru studenţi, elevi, preşcolari şi 
pensionari: 

 

 
 

 


