
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 55 din 25.04.2012 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

nr. _____ din __.__.____ 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Asociaţia Roman 2000 având sediul social în municipiul Roman, str. Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, având contul curent nr. RO 72BPOS28202890026 ROL 04 

deschis la S.C. Bancpost S.A. Sucursala Roman şi codul fiscal nr. 13315590, prin 

reprezentantul legal Preşedinte Ovidiu Bojescu şi Municipiul Roman cu sediul 

administrativ în Piaţa Roman Vodă, nr. 1, reprezentat prin Primar Laurenţiu Dan 

Leoreanu. 
 

II. DISPOZIŢII GENERALE 

Acordul de parteneriat are ca scop asigurarea personalului necesar pentru 

darea în folosinţă a  CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE  DE ZI PENTRU COPIII 

AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC ÎN MUNICIPIUL ROMAN 
 

III. OBLIGAŢIILE PARŢILOR  

Municipiul Roman îşi asumă următoarele obligaţii: 

1. alocă fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale pentru persoanele 

angajate care îşi desfăşoară activitatea în CENTRU din bugetul local, prin 

ASOCIAŢIA ROMAN 2000 ;  

2. alocă fonduri pentru asigurarea serviciilor de hrană din bugetul local, prin 

ASOCIAŢIA ROMAN 2000 ;  

3. asigură monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul 

asistenţei sociale;  

4.  îndrumă metodologic personalul angajat în vederea desfăşurării activităţii în 

folosul beneficiarilor;  

5. asigură toate cheltuielile materiale şi de întreţinere prin finanţare directă din 

bugetul local; 

6. asigură spaţiul necesar funcţionării Centrului, iar imobilul va ramâne în 

patrimoniul Municipiului Roman. 
 

Asociaţia ROMAN 2000, îşi asuma următoarele obligaţii:  

1. în vederea plăţii drepturilor salariale, pe perioada valabilităţii acordului, în 

temeiul Codului Muncii, republicată, încheie contractele individuale de 

muncă  şi asigură angajarea personalului calificat necesar funcţionării 

CENTRULUI în limita numărului de posturi, structurii organizatorice 

reglementată în Regulamentul de funcţionare a centrului. Structura 

organizatorică şi de personal nu se poate modifica decât cu acordul 

Municipiului Roman;   

2. angajarea personalului se va face prin concurs, cu respectarea procedurii 

angajării personalului bugetar, de către o comisie mixtă a celor doi parteneri; 

3. asigură identificarea şi instrumentarea cazurilor care au nevoie de servicii de 

asistenţă socială în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială;  



4. răspunde de modul de acordare a serviciilor sociale pentru beneficiari.  

5. Salarizarea personalului se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

     Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 5 ani, termenul 

curgând de la data semnării lui. 

 Durata acordului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

V. CAUZE DE ÎNCETARE A ACORDULUI ŞI MODALITATEA DE 

ÎMPĂRŢIRE A REZULTATELOR DIZOLVĂRII 

         Următoarele cauze duc la încetarea acordului: 

a) hotărârea comună a celor doi parteneri cu obţinerea prealabilă a hotărârii 

organelor de conducere a celor doi parteneri; 

b) expirarea duratei acordului de parteneriat; 

c) neîndeplinirea sau executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele 

prezentului acord. 
 

VI. ALTE CLAUZE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACORDULUI DE 

PARTENERIAT 

1.  Aderarea unor terţe persoane fizice sau juridice la prezentul acord de 

parteneriat se poate face numai cu acordul ambilor parteneri  

2. Toate comunicările care urmează a se efectua între părţi, ca urmare a 

desfăşurării operaţiunilor din prezentul acord de parteneriat, vor fi făcute în 

scris la sediul fiecărui partener. 

3. Alocarea fondurilor la care s-a obligat Municipiul Roman se face la 

solicitarea „Roman 2000”, pe baza documentelor justificative şi în limita 

alocaţiei bugetare . 

4. Toate lucrările de contabilitate, financiare şi casierie generală vor fi efectuate 

prin grija Asociaţiei Roman 2000. Controlul financiar va fi exercitat de 

ambele părţi partenere.  

5. Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului acord vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, 

litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente. 

6. Completările şi modificările aduse la acest acord nu sunt valabile şi 

opozabile între parteneri decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi 

ştampilat de ambii parteneri.  

7. Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a 

vreuneia din clauzele prezentului acord de parteneriat, partea vinovată se 

obligă să plătească daune interese. 

8. Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data de .............. 
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul acord de parteneriat într-un număr de 

două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener. 
 

PARTENER                                                              PARTENER 

  Asociaţia Roman 2000                                                  Municipiul Roman 

        ......................                                                             ...................... 
     

     Reprezentanţi legali                                               Reprezentanţi legali 

         ......................                                                          ...................... 


