Asociația Ghizilor din Bucovina
Rădășeni nr. 599A, Suceava, România, CIF 26485147
Banca Transilvania RO58 BTRL 0340 1205 N539 00XX
www.bucovinaguides.ro bucovinaguides@gmail.com

ACORD DE PARTENERIAT
Nr…...…. / 20…..
I.

Părțile contractante

Art.1 Asociația Ghizilor din Bucovina cu sediul în comuna Rădăşeni, nr. 599A, județul Suceava
reprezentată de Ciprian Constantineanu în calitate de Preşedinte
şi
.............................................................. cu sediul în ………………………………………………………………………,
reprezentat(ă) de ………………………………………… în calitate de ………………………………….
Au convenit asupra următoarelor clauze:
II.

Obiectul acordului

Art.2 Obiectul prezentului acord il constituie, colaborarea pentru realizarea acțiunilor comune
din perioada …………………………………………………………………..
III.

Durata acordului

Art.3 Prezentul acord este valabil începând cu data semnării sale până la data ……………………….,
părțile având posibilitatea prelungirii acestuia, prin încheierea unui act adițional.
IV.

Obligațiile părților

Art.4 În scopul realizării parteneriatului şi a obiectului acordului, părțile Asociația Ghizilor din
Bucovina şi ………………………………………………………………………………… îşi asumă următoarele obligații:
A. Obligațiile Asociației Ghizilor din Bucovina
‐ se angajează să sprijine logistic …………………………………………………………. din punct de vedere
publicitar prin toate mijloacele mass‐media convenite (Radio, TV, Internet, Afişe, Flyere, şi altele);
‐…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
B. Obligațiile …………………………………………………………………………
‐ se angajează să sprijine ..…………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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V.

Validitatea clauzelor

Art.5 a) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului protocol devine invalidă, restul
clauzelor rămân valide.
b) Oricare asemenea prevedere devine invalidă, va fi înlocuită de o alta având conținut
asemănător, în măsura concordanței ei cu prevederile legale şi cu voința părților.
Art.6 Orice înțelegere verbală este considerată nulă şi lipsită de efecte juridice.
Art.7 Eventualele amendamente, adăugiri sau orice alte modificări făcute asupra prezentului
protocol, sunt considerate valide numai dacă sunt confirmate în scris.
Art.8 Neîndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stabilite conduce la rezilierea
acordului, o parte putând cere rezilierea printr‐o simplă notificare adresată celeilalte cu 15 zile înainte.
VI.

Încetarea acordului

Art.9 Prezentul protocol încetează la expirarea termenului prevăzut sau prin acordul cert şi
neechivoc al părților.
VII.

Confidențialitate

Art.10 Fiecare parte se angajează să abordeze şi să păstreze confidențialitatea stabilită de
comun acord asupra tuturor informațiilor legate de încheierea şi derularea prezentului acord, precum şi
asupra informațiilor confidențiale la care are sau a avut acces şi care au legătură cu cealaltă parte.
VIII.

Forța majoră

Art.11 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a
obligațiilor asumate prin prezentul acord. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de
voința părților, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea protocolului şi care împiedică
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
Art.12 Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoştința celeilalte părți, în
scris, în maxim 5 zile de la apariție, precum şi încetarea acesteia, în maxim 5 zile.
Art.13 Dacă aceste împrejurări şi consecințele lor durează mai mult, fiecare parte poate renunța
la executarea prezentului protocol pe mai departe. În nici un caz, nici una dintre părți nu are dreptul de
a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a‐i onora toate obligațiile până la
această dată.
IX.

Soluționarea litigiilor

Art.14 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa pe cale amiabilă.
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X.

Dispoziții finale

Art.15 La momentul semnării prezentului acord părțile au obligația de a‐şi comunica
împuterniciții care au fost desemnați pentru semnarea:
‐ anexelor la protocol;
‐ actelor adiționale;
‐ fiecărei pagini din prezentul contract, în afara ultimei pagini.
Art.16 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. Semnarea
prezentului acord se face pe fiecare pagină, inclusiv anexele.
Art.17 Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părților, înscris într‐un act adițional, care
va face parte integrantă din prezentul acord.
Art.18 Prezentul acord s‐a încheiat la data de ............................................... în două exemplare,
ambele cu valoare de original, unul pentru fiecare parte.

Asociația Ghizilor din Bucovina
PREŞEDINTE,
Ciprian Constantineanu

……………………………………………………………….
……………………..,
…………………………………………………..
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