
                                                               Anexa la H.C.L. nr. 46 din 27.02.2019 
 
 
Organizația „Salvați Copiii”                                          Municipiul Roman 
          Filiala Neamt            
                                                                     
nr.________  din _______                                     nr. _______ din____________ 
 
 

ACORD  DE PARTENERIAT 
 
CAP. I. Părțile acordului: 
 Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, 
strada 1 Decembrie 1918 nr. 68, reprezentată de doamna Mihaela Ignatovici 
Lazar, în calitate de Președinte, 
     și 
 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, 

județul Neamț, reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, în calitate de primar.  
 
Cap. II. Informații generale 
 „Salvaţi Copiii” este o organizaţie neguvernamentală, democratică, 

independentă, non-profit, necondiționată politic sau religios, creată în anul 1991. 

Încă de la început a aderat la mişcarea de promovare şi de apărare a Drepturilor 

Copilului în Romania, în conformitate cu Convenţia ONU privind Drepturile 

Copilului. 
  Organizația ,,Salvaţi Copiii” acţionează pentru respectarea drepturilor 

copilului şi pentru modificarea politicilor şi a legislaţiei în beneficiul copiilor 

prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice şi sprijină copiii 

aflaţi în dificultate. 
 
CAP. III. Obiectul acordului de parteneriat 
 Asocierea părților în vederea strângerii de fonduri pentru diferite 
campanii în scopul satisfacerii nevoilor  copiilor aflați in dificultate, în 
conformitate cu Convenția O.N.U și a legislației române, cu privire la drepturile 
copilului. 
 
CAP IV. Durata acordului 
 Prezentul acord este valabil de la data încheierii sale până la data de 
31.12.2020 și poate fi prelungit prin act adițional, cu acordul părților. 
 
CAP. V. Obligațiile comune ale Părților: 
 Să respecte și să aplice cu bună credință prevederile acordului; 
 Să depună toate diligențele și să acționeze cu celeritate pentru realizarea 

scopului prezentului parteneriat; 
 Să ofere informații pertinente, specific domeniului de activitate; 
 Trimestrial se vor face procese verbale de predare-primire a banilor colectați, 

în prezența ambelor părți, conform modelului din Anexa A; 



 În caz de conflict între părți, să se depună toate eforturile pentru rezolvarea 
pe cale amiabilă a acestuia. 

 
CAP. VI. Obligațiile și responsabilitățile Organizației „Salvați Copiii” 
Filiala Neamț 
 Să ofere informații celor interesați despre campaniile de strângere de fonduri 

pentru satisfacerea nevoilor copilului aflat în dificultate; 
 Să distribuie materiale informative privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului în conformitate cu Convenția O.N.U.; 
 Să promoveze acțiunile comune prin mediatizarea campaniei; 
 Să prezinte anual un raport/informare cu privire la destinația și modalitatea 

de cheltuire a  sumelor colectate în cadrul campaniilor de strângere de 
fonduri, la nivel local/județean, pentru a fi afișat la punctele de colectare spre 

informarea donatorilor. 
 

CAP. VII. Obligațiile și responsabilitățile Municipiului Roman 
 Să pună la dispoziția partenerului, un spațiu necesar pentru cutiile de 

colectare a banilor în incinta Casieriei din cadrul Direcției de Impozite și 

Taxe Locale Roman; 
 Să anunțe partenerul ori de câte ori este nevoie, să se prezinte pentru a ridica 

pe bază de proces verbal de predare-primire a sumelor colectate. 
 
CAP. VIII.  Dispoziții finale 
 Prezentul acord devine nul în caz de nerespectare a clauzelor de către 

oricare dintre părți și poate fi modificat sau completat numai cu acordul părților. 
Modificările sau completările se vor face prin anexe la prezentul acord. 
 Prezentul acord a fost redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte.  

Încheiat astăzi____________________ 
 
Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț               Municipiul Roman 
 
               Președinte,                                                                 Primar, 
  Mihaela Ignatovici Lazăr                                             Lucian-Ovidiu Micu    
 
              Secretar, 
              Gheorghe Carnariu 
 
                Director D.I.T.L., 
                Gabriela Pisică 
 
              Director Executiv, 
                Direcția Juridică și Administrație Publică 
                          Camelia Rusu 
 
                              Șef S.O.E.C.C.Î.MM.I.T. 
                                             Mihai Bîrjovanu 



Anexa A la Acordul de parteneriat nr.___________ din ___________ 

 
PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

 
 

Încheiat astăzi __________ /________ 
 

 
Între  
 
Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul 

Neamț, reprezentat prin delegații 

______________________________________________ 
________________________________________________________________
_____ 
 
și 
 
Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, strada 
1 Decembrie 1918, nr. 68, reprezentată de 

_________________________________, în calitate de 
_____________________________, 
 
Au procedat astăzi, data de mai sus, la numărarea banilor colectați în cele două 

cutii de colectare a banilor din incinta Casieriei din cadrul Direcției de Impozite 

și Taxe Locale Roman, și întocmirea monetarului, după cum urmează: 
 _______________ x 500 lei = ________________ 
 _______________ x 200 lei = ________________ 
 _______________ x 100 lei = ________________ 
 _______________ x 50 lei = _________________ 
 _______________ x 10 lei = _________________ 
 _______________ x 5 lei = __________________ 
 _______________ x 1 leu = __________________ 
 
În urma numărării a rezultat suma totală de ________________________ lei 

care a fost predată de reprezentanții Municipiului Roman către reprezentantul 
Organizației „Salvați Copiii” Filiala Neamț. 
 
      Am predat,              Am primit, 
Municipiul Roman                      Organizația „Salvați Copiii” 
                  Filiala Neamț 
 
______________          _____________________ 
 
 


