
        Anexa la HCL nr. 131/26.04.2018 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr____________/________________ 

 

I. Părţi semnatare: 

 

Art.1 Prezentul acord se încheie între: 

1. Fundatia Special Olympics cu sediul in Oraș Bragadiru, Șoseaua 

Alexandriei, nr. 96, Jud. Ilfov, cod postal 077025, reprezentat legal prin 

Viorel Mocanu, în calitate de Director Sportiv 

Şi 

2. Municipiul Târgovişte prin DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE 

NATAȚIE cu sediul în Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 9, tel/fax. 

0245.708.713, CUI 35671211, reprezentat legal prin domnul ec. Pătrașcu 

Eugen, în calitate de Director General, 

 

se încheie prezentul Acord de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze 

asupra cărora noi, părţile semnatare, am convenit: 

 

II. Obiectul Acordului de Parteneriat: 

 

Art.2 Prezentul Acord de Parteneriat se încheie în scopul colaborării între 

cele două părţi semnatare în vederea organizării de către DIRECȚIA 

COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE, în perioada 25-28 mai 2018, a 

evenimentului sportiv dedicat persoanelor cu dizabilități intelectuale  

„Jocurile Naționale Special Olympics 2018 (JNSO)". 

Art.3 Fundația Special Olympics și Municipiul Târgoviște prin Direcția 

Complex Turistic de Natație își propun integrarea socială prin sport a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale, construind astfel o viață mai bună 

pentru această categorie defavorizată de copii și adulți.  

 

III.  Durata Convenţiei: 

 

Art.4 Prezentul Acord de Parteneriat este valabil până la finalizarea 

activităților, reprezentând obiectul acestui Acord, cu începere de la data 

semnării de către ambele parti. 

 

IV. Contribuţia părţilor semnatare - Roluri şi atribuţii: 

 

 Pentru realizarea obiectului, fiecare parte va îndeplini următoarele 

atribuţii: 

 

Art.5 Fundatia Special Olympics  

 

a) va efectua toate demersurile necesare in vederea îndeplinirii obiectivului 

stabilit prin prezentul Acord de Parteneriat; 

b) va încheia parteneriate cu alte organizaţii, cu agenţi economici din 



teritoriu, contracte de sponsorizare, precum si oricare alte angajamente 

necesare in vederea organizării Jocurilor Nationale Special Olympics 2018 

(JNSO); 

c) va întocmi programul evenimentului sportiv, programul desfăşurării pe 

zile si ore; 

d) va colabora cu reprezentanţii Complexului de Natatie din Targoviste 

pentru organizarea in bune condiţii a acestui eveniment sportiv; 

e) va suporta cheltuielile de cazare şi masa pentru participanţii şi invitaţii din 

România; 

f) va comanda şi va suporta cheltuielile necesare pentru executarea 

materialelor publicitare precum şi a însemnelor şi diplomelor pentru 

câştigători; 

g) va promova la nivel național imaginea Municipiului Târgoviște, implicit a 

Complexului Turistic de Natație. 

 

Art.6 Municipiul Târgovişte prin DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC 

DE NATAȚIE: 

 

a) Va efectua demersurile necesare in vederea îndeplinirii obiectivului 

stabilit prin prezentul Acord de Parteneriat. 

b) Va susţine organizarea evenimentului printr-un sprijin financiar in 

cuantum de 30.060 lei; 

c) Va beneficia de promovare în cadrul competițiilor sportive organizate de 

Fundatia Special Olympics ; 

d) Municipiul Târgoviște va fi reprezentat in cadrul evenimentului „Jocurile 

Nationale Special Olympics 2018 (JNSO)" printr-o persoană delegată în 

acest sens, pe toată perioada desfășurării competiției. 

 e) Va pune la dispoziția Fundatiei Special Olympics (cu titlu gratuit) 

bazinul olimpic și  logistica necesară desfășurării competițiilor sportive. 

 

Art.7  Obligaţii Comune: 

  

a) Părţile semnatare se angajează să se informeze reciproc, permanent, 

asupra colaborării. 

b) Părţile se vor implica activ în promovarea reciprocă a imaginii 

partenerului.  

c)   Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor datelor furnizate între ele. 

 

 

 V. Încetarea Acordului de Parteneriat: 

 

Art.8  Raporturile contractuale încetează: 

a) prin acordul comun al părţilor; 

b) prin denunţare unilaterală din partea oricărei părţi semnatare, atunci când 

aceasta consideră că interesul său o impune, cu respectarea unui preaviz de 

15 (cincisprezece) zile calendaristice; 



c) de plin drept, în cazul în care părţile nu îşi respectă obligaţiile asumate, 

fără orice altă formalitate; 

d) în cazul în care realizarea obiectului Acordului de Parteneriat devine 

imposibilă, din motive independente de voinţa părţilor; 

e) în caz de forţă majoră. 

   

 VI. Dispoziţii finale: 

 

Art.9 Prezentul Acord de Parteneriat poate fi modificat sau completat numai 

prin acord comun al părţilor, consemnat într-un act adiţional. 

Art.10 Se va păstra confidenţialitatea datelor furnizate între părţi. Această 

obligaţie revine atât celor două părţi semnatare ale prezentului Acord de 

Parteneriat, cât şi tuturor celor implicaţi în activităţile la care se face referire 

în art.2 al prezentului Acord de Parteneriat. 

Art.11 Prezentul Acord de Parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de 

către părţi. 

 

Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, ___________ în 2 

(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

               

 

  Municipiul Târgovişte 

     DIRECTIA COMPLEX TURISTIC              FUNDAȚIA SPECIAL OLYMPICS 

DE NATAȚIE 

 

DIRECTOR GENERAL,   DIRECTOR SPORTIV, 

    Ec. Eugen Pătrașcu           Viorel Mocanu 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

   dr.ec. Daniela Popa 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu          jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


