
Contract de parteneriat 
l' !Tr\"t" 

Încheiat între: 

1.1 FUNDATIA PRIETENIE FARA FRONTIERE cu sediul Bucureşti , Strada Liviu 
Rebreanu, nr 12, sector 3, cod fiscal 10606480, nr autorizatie 66/98, TEL 
0723485493, reprezentat de dna Ana Maria Bocaneala , denumit în prezentul 
contract Fundatia 

Si 

1.2 ASOCIAŢIA NATIONALA CUL TVL EROILOR " REGINA MARIA", cu 
sediul în Bucureşti , Bd. Ion Mihalache Nr. 124-126 , reprezentată prin general maior ( rz) 
VISARION NEAGOE în prezentul contract 

Articolul 2 - Scopul şi obiectivele parteneriatului 
2.1 Prin semnarea prezentului Contract de Parteneriat, părţile îşi exprimă interesul pentru 

colaborarea În vederea realizării activitatilor ce fac parte din cadml proiectului cultural 
,,soldati si generali". 
Obiectivul acestor activitati este completarea orizontului cultural in domeniul istoriei prin 
intermediul educatiei nonformale si sprijinirea gmpurilor defavorizate social si cultural. Se 
va avea in vedere a textul, imaginea sa se imbine armonios si sa constmiasca un tot unitar cu 
impact asupra participantilor la ateliere. 
Astfel, cele 6 elemente ale proiectului sunt: 

Istoria in imagini - Imagini cu soldati si generali din razboi si imagini cu principalele 
evenimente marcante din istoria celor 100 de ani (Aderarea la NATO, aderarea la 
UE). Aceste imagini vor constitui o parte din expozitia itineranta "Soldati si 
Generali"; 
100 de pasi prin istorie- lectii de istorie cu elevii claselor a VII- XII , din scolile 
partenere- lectii care vor pune accentul pe contributia Armatei romane la unificare si 
evoluti acesteia in cei 100 de ani, cu referire la valorilor europene care au contribuit la 
defmirea statului roman (pacea, libertatea, democraţia, drepturile omului , statul de 
drept); 
Arte vizuale - ateliere de pictura "Soldati si Generali" ; 
Creatie literara -elevii vor realiza eseuri pornind de la literatura inspirata din primul 
razboi mondial; 
Artele vii - realizarea unei piese de teatm cu elevii scolilor partenere - piesa de teatru 
ce are ca subiect Viata Sodatilor in timpul razboiului. 
Saptamana culturala de la Agas, Bacau- va fi o saptamana plina de culoare, istorie, 
traditii, incununata de o hora a Unirii, hora la care toti participantii vor fi imbracati in 
costume populate specifice locului de unde sunt. In aceasta saptamana voi fi vizite la 
realizate sezatori (povesti, lana, tesut) .. etc. 

La fmalul atelierelor, toti participantii vor primi diplome de participare. 



Art. 3 Durata parteneriatului 

3.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada 12.03. 2018 - 31. 12. 2018 
3.2 În cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colaborăr i , părţile pot conveni la 
prelungirea acestui acord prin încheierea unui act adiţional la prezentul acord. 

Art. 4. Obligaţiile pă rţilo r: 

A) Obligaţiile benefi ciarului Fundatiei 
4.1. Să desemneze un reprezentant care va lucra împreună cu reprezentanţii Asociatiie ; 
4.2 Să pună la di spoziţie materialele necesare desfăşurării atelierelor educaţionale ; 

B) Obligaţ iile Asociatiei : 

4.3 Să desemneze un reprezentant care va lucra împreună cu reprezentanţii Fundatiei; 
4.4. Sa ofere consultata stiintifica in domeniu. 

Articolul 5 - FORŢA MAJORĂ 

5.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile În cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se Înţelege un eveniment 
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil , apărut după Încheierea contractului 
şi care Împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 
5.2 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi , În scris , 
în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie , iar dovada forţei majore se va comunica În maximum 15 
(cincisprezece) zile de la apariţie. 
5.3 Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 
5.4 Partea care invocă forţa majoră are ob l igaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

Art. 6 Încetarea contractulu i 

6.1 Contractul încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti , în 
următoarele cazuri: 
6.2. Când oricare dintre părţi nu Îşi execută una din obligaţiile esenţiale pentru acest contract 
6.3 În maximum 7 zile de la data când oricare dintre părţi a fost notificată că şi-a Încălcat 
obligaţiile asumate, că nu execută În mod necorespunzător respectiva obligaţie. 
6.4. Partea care invocă Încetarea acordului în conformitate cu alineatele de mai sus va notifica 
celeilalte părţi cauza sistării deru l ării acordului cu minimum 10 zile înainte de data la care 
Încetarea urmează să-şi producă efectul. 
6.5. Rezilierea/încetarea prezentului acord nu exonerează părţile de la executarea obligaţiilor 
asumate până la data rezilierii/încetării acordului. 

Articolul 7- Clauza de confidenţia lita te 

7.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţ i ilor pe care le vor deţine ca 
urmare a executării clauzelor prezentu lui acord. 



Articolul 8 - Litigii 
8.1. Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract, care 
nu pot fi soluţionate pe cale amiabi l ă, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente. 

Articolul 9 - Clauze finale 
9.1. Este strict interzisă cesionarea drepturil or şi obligaţiilor părţilor către terţe persoane fizice 
sau juridice. 
9.2. Orice modificare a prezentului acord se poate face doar prin act adiţiona l , cu aco rdu l 
ambelor părţi. 
9.3. Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea şi ştampilarea lui de către ambele părţi. 

Prezentul acord s-a Încheiat, astăzi , 23 martie 20 17.În două exemplare, fiecărei părţi revenindu-i 
câte un exemplar. 

Fundatia " Fundatia Prietenie fara frontiere " Asociatia Nationala Cultul 
Eroilor" Regina Maria" 

Preşedinte 

Ana ----
Presedinte 

General mai~~rN NEAGOE 

U.o3 20 113 


