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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 91 din 19.07.2013 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AACCOORRDD  DDEE  PPAARRTTEENNEERRIIAATT  

  
  

Art. 1 Părţile 

1. Muncipiul Roman prin Consiliul Local al Municipiului Roman, cu 

sediul în Municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă, nr.1, Judeţul Neamţ, 

reprezentat prin domnul Laurenţiu Dan Leoreanu – primar, în calitate de 

ASOCIAT PRIM şi 

2. Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda- Romania, 

BETANIA, Persoana juridica roman fară scop lucrativ, recunoscută 

ca organizaţie de utilitate publică, prin Hotărârea de Guvern nr. 

1481/2004, cu sediul în mun. Bacau, str. Nordului nr.19 bis, identificata 

cu CIF 7928353, reprezentata de dl. Muit Adrianus, în calitate de 

ASOCIAT SECUND 

au convenit următoarele: 
 

Art. 1. Acordul de  parteneriat 

Prin semnarea prezentului acord, părţile îşi exprimă acordul de parteneriat 

în vederea înfiinţării şi organizarii în municipiul Roman a unui Centru  de sprijin  

a persoanelor cu tulburări de spectru autist, precum şi sprijinirea copiilor cu 

dizabilitaţi sau aflaţi în situaţii de risc. 
  

Scopul proiectului constă în creşterea şanselor de integrare socială şi 

ulterior de acces pe piaţa muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de 

spectru autist (TSA) prin diagnosticarea precoce şi facilitarea accesului la 

servicii şi programe de recuperare şi asistenţa specializată.  
 

Art. 2. Obiectul  

2.1 Obiectul acestui acord îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor 

fiecărei părţi în vederea implementării activităţii de organizare/ înfiinţare a unui 

centru de consiliere şi asistenţă specializată a persoanelor cu TSA şi aparţinătorii 

acestora.  

2.2. Centrul de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA (denumit în 

continuare “Centrul”) este un serviciu social a cărui misiune este abordarea 

multidisciplinară şi integrată a copiilor/ tinerilor cu TSA prin terapii de 

recuperare a persoanelor cu TSA în vederea integrării lor sociale şi educaţionale 

într-un cadru incluziv, precum şi consilierea şi asistenţa familiilor acestora.  
 

Art. 3. Principiile de bună practică ale acordului 

3.1 Părţile contribuie la realizarea scopului parteneriatului şi îşi asumă 

rolul lor aferent acestuia, aşa cum este definit la articolul 5 din prezentul acord. 

3.2 Părţile se consultă în mod regulat şi se informează reciproc asupra 

tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
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Art.  4. Durata acordului 

Prezentul Acord îşi produce efectele de la momentul semnării lui, pentru o 

perioadă de 5 ani. 
 

Art.  5. Drepturile şi obligaţiile părţilor: 
 

Art. 5.1. Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda- 

Romania, BETANIA: 

- Asigura dotarea materială a Centrului în vederea desfăşurării în bune 

condiţii a activităţilor de consiliere, terapie de recuperare pentru persoanele cu 

TSA şi asistenţă specializată a familiilor acestora 

- organizează activităţile  oferite prin Centrul de consiliere şi asistenţă 

specializată persoanelor cu TSA şi familiilor acestora; 

- Coordonează campania de promovare a serviciilor oferite în cadrul 

Centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi 

familiie acestora. 

- se obliga sa nu desfaşoare alte activitaţi de alta natura în spaţul în care se 

va organiza centrul  

- Se obliga să achite toate cheltuielile de funcţionare şi întreţinere ale 

Centrului, respectiv cheltuielile privind serviciile de utilitaţi 

- Asigură personalul Centrului  din resursa umană proprie sau prin 

colaborări. 

- Se obligă să asigure paza şi integritatea bunurilor fiind direct 

răspunzatori de distrugerea sau furtul acestora. 

- se obliga sa predea la incetarea acordului toate bunurile primite în 

folosinţa conform protocolului de inventariere 
 

Art.  5.2. Muncipiul Roman 

- Pune la dispoziţie, în mod gratuit, spaţiul corespunzător în care va 

funcţiona Centrul de consiliere şi asistenţă  pentru persoanele cu TSA şi 

familiile acestora. Spaţiul în care va funcţiona Centrul este situat în mun Roman, 

str Bogdan Dragoş nr.3  şi are o suprafaţă de 388 mp.  

- se obligă să menţină destinaţia spaţiului ca Centru de consiliere şi 

asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora, până la 

finalizarea prezentului Acord. 

- va pune la dispoziţie bunurile mobile şi dotarea existenta în spaţiul ce se 

cedeaza, pe baza unui protocol de inventariere. 
 

Art. 6. Confidenţialitatea  

6.1 Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 

primite şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 

unor astfel de informaţii. 

6.2 Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de 

a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord şi în orice alte scopuri necesare 

bunei desfăşurari a activităţii acestora. 
 

Art. 7. Notificări  

7.1 Orice comunicare între Părţi în legătură cu prezentul Acord se va face 

în scris. 
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7.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la 

primire. 

7.3 Comunicările între părţi care nu se referă la datele şi informaţiile 

confidenţiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail. 
 

Art. 8. Legea aplicabilă 

8.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu 

legislaţia românească în vigoare. 

8.2 Pe durata prezentului Acord părţile vor avea dreptul să convină în 

scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor 

cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în 

momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat. 
 

Art. 9. Litigii  

9.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătura cu prezentul 

Acord de Parteneriat va fi soluţionată pe calea negocierilor între Părţi, iar în 

situaţia în care acestea nu ajung la nici un acord privind soluţionarea acestei 

dispute, aceasta va fi solutionată de instanţele competente.  
 

Art. 10. Încetarea acordului 

10.1. Prezentul acord poate înceta prin acordul părţilor, prin act adiţional. 

10.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Acord de către una 

dintre părţi în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera reziliat de 

plin drept prezentul contract, fără a mai fi necesară nici o altă formalitate şi 

punere în întârziere, existând doar obligaţia ca părţile să se înştiinţeze în scris 

despre cauzele rezilierii. 
 

Art. 11. Forţă majoră 

11.1. Nici una dintre Părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la 

termen şi/sau în mod necorespunzator, total sau parţial, a oricăreia dintre 

obligaţiile care îi incumbă în baza acordului de parteneriat, dacă neexecutarea 

obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data 

încheierii acordului de parteneriat şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de 

către partea care îl invocă. Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat 

este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi imediat şi în mod complet 

producerea acestuia şi să ia măsurile care îi sunt posibile în vederea limitării 

consecintelor respectivului eveniment. 
 

Art. 12. Prevederi finale  

12.1. Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar 

mai jos au fost investiţi, la data executării prezentului contract, cu toate puterile 

legale de a semna şi executa prezentul Acord. 

12.2. Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat în 2 (două) exemplare 

originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeaşi 

valoare legală. 

 


