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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 93 din 30.06.2014 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

nr. _______ din ___.___._________ 

 

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul administrativ în Piaţa Roman Vodă, 

nr. 1, identificat cu Cod de Inregistrare Fiscala nr. 2613583, cont 

RO64TREZ49224510220XXXXX, şi este reprezentata legal prin Primar 

LAURENŢIU DAN LEOREANU; 

 

HANDBAL CLUB MUNICIPAL ROMAN, cu sediul administrativ în 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, identificat cu Cod de Inregistrare Fiscala nr.  

14556970, cont Banc Post Roman IBAN-RO0413POS28202891277ROL01, 

reprezentată de preşedinte OVIDIU LUCIAN MICU ;  

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN, cu sediul în municipiul 

Roman,  Strada Tineretului, nr. 24, reprezentat de director PETRICĂ SANDU. 

  
II. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Acordul de parteneriat are ca scop crearea cadrului legal al colaborarii 

celor trei parteneri pentru asigurarea colaborarii în vederea creşterii 

performanţelor sportive la nivelul municipiul Roman prin asigurarea - pe de o 

parte - a  accesului spotivilor de la L.P.S. Roman la baza materială de pregatire 

şi recuperare aparţinand municipiului Roman şi prioritizarea Clubului Sportiv 

aparţinand municipalitaţii la baza de selecţie reprezentata de sportivii care 

activează la L.P.S. Roman. 

 
III. OBLIGAŢIILE PARŢILOR  
 

Municipiul Roman îşi asumă următoarele obligaţii: 

1. Va permite accesul gratuit al sportivilor de la secţia de Handbal a Liceului 

cu Program Sportiv Roman la sala şi baza materială de la Sala Sporturilor 

din municipiul Roman în vederea desfaşurarii antrenamentelor conform 

unui program saptamanal propus de antrenor şi aprobat de conducerea 

Primariei municipiului Roman, în funcţie de competiţiile şi evenimentele 

ce urmează a desfaşura în aceeaşi sală 

2. Va permite accesul gratuit al aceloraşi sportivi la baza materială a 

Bazinului de înot conform unui program saptamanal propus de antrenor şi 

aprobat de conducerea Primariei mun Roman; accesul se va permite în 
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funcţie de programarile efectuate pentru înotul didactic, acesta din urma 

având prioritate. 
 

Liceul Cu Program Sportiv Roman, îşi asuma următoarele obligaţii:  

1. Va asigura municipiului Roman şi H.C.M. Roman accesul gratuit la baza 

de selecţie a sportivilor proprii. 

2. Va permite selecţia gratuita a cel puţin  doi sportivi de la secţia handbal 

într-un an, care vor fi legitimaţi de către  H.C.M. Roman gratuit. 

 

Handbal Club Municipal Roman, îşi asuma urmatoarele obligaţii: 

1. Clubul, prin antrenorii săi va selecta sportivii care urmează a juca pentru 

H.C.M. Roman; 

2. Se obligă să legitimeze sportivii şi să asigure condiţii optime de pregatire 

sportivă a acestora. 

 
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 trei parteneri cu obţinerea prealabilă a 

hotărârii organelor de conducere a celor trei 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. 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; 

4. 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; 



Page 3 of 3 

5. 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; 

6. Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data de ___.__._____. 

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

de 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener. 

 

 

 

 

 

     PARTENER,                      PARTENER,                              PARTENER, 
Municipiul Roman       Handbal Club Municipal Roman       Liceul cu Program Sportiv 

 
 Reprezentanţi legali                  Reprezentanţi legali                          Reprezentanţi legali 

 

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 


