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CONTRACT DE PARTENERIAT 

 
 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract se încheie între: 
 

ASOCIAŢIA CLINICA COPIILOR, cu sediul în Piteşti - Argeş , Bulevardul Petrochimiştilor, Nr. 13, 

Bl. B8, Sc. B, Ap. 2 identificată cu C.I.F. 34480841, reprezentată de Răzvan Gabriel NICOLAE, 

numită în continuare ACC  

Şi 
 
............................................................................................................ cu sediul în Localitatea 

.............................................................................................. Judetul / Sectorul ..................................., 

înregistrată la Registrul Comerţului cu ...................................... Cod de Înregistrare fiscală 

................................., reprezentată legal prin ................................................................., în calitate de 

……………………………………, denumită în continuare PARTENER 
 

Părţile convin să îşi acorde reciproc servicii în vederea promovării reciproce, după cum urmează: 
 
2.OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Obiectul prezentului contract îl constituie colaborarea părţilor în vederea furnizării următoarelor 
servicii, în mod gratuit, astfel: 
 
ACC va presta pentru PARTENER după cum urmează: 
 

- Postarea unui banner în format 150 x 70px (sau alt format) pe site-ul www.clinicacopiilor.ro 

în seţiunea „Parteneriate şi Sponsori” ; 

- Scurta descriere a activităţii desfăşurate de către PARTENER ; 

- Link direcţionare către site-ul PARTENER . 

 
PARTENER-ul va presta pentru ACC următoarele tipuri de servicii: 
 

- Să amplaseze vizibil în locaţia (locaţiile) sa (sale) urna sau urne donaţii pentru strângerea de 

fonduri proiect ACC – „Construcţie Clinică Pediatrică – CLINICA COPIILOR” 

- Să promoveze Proiectul CLINICA COPIILOR ; 

- Să promoveze Programul  “AJUTĂ GRATUIT” cu referire la informaţiile actualizate pe 

www.clinicacopiilor.ro  

                   Beneficiar 
Nr. Înregistrare:   
Data:  

                   Partener 
Nr. Înregistrare:   
Data:  
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- Să nu solicite nici un preţ pentru serviciile prestate în cadrul parteneriatului; 

 

3.VALOAREA CONTRACTULUI 
 

Contractul se execută cu titlu gratuit, fiind o acţiune de distribuire de servicii, care fac parte din 
activitatea părţilor, în scop de reclamă şi stimulare a vânzărilor, cf. art. 271 „Prestarea de servicii”, 
alin. 5, litera b, din Codul Fiscal. 
 
4.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

În general: părţile se obligă să îndeplinească ceea ce este enumerat la pct. 2 al contractului. 
 
În particular: 
 
ACC se obligă: 
 

- Să pună la dispoziţia PARTENER-ului urna sau urnele donaţii; 

- Să asigure transportul până la amplasarea finală (dacă nu s-a convenit altfel); 

- Să întocmească un proces-verbal de predare-primire a urnei sau urnelor (în acest ultim caz 

să le şi numeroteze); 

- Să colecteze pe cheltuiala proprie sumele strânse în urnă sau urne, la un interval de ..... luni, 

respectiv ...... zile, conform proces-verbal şi chitanţă; 

- Să facă publice sumele colectate pe www.clinicacopiilor.ro secţiunea „Parteneriate şi 

Sponsori”; 

- Să posteze un banner în format 150 x 70px (sau alt format acceptat) pe site-ul 

www.clinicacopiilor.ro în secţiunea „Parteneriate şi Sponsori” ; 

- Scurtă descriere a activităţii desfăşurate de către PARTENER ; 

- Link direcţionare către site-ul PARTENER . 

 

PARTENER-ul se obligă: 
 

- Să amplaseze vizibil în locaţia (locaţiile) sa (sale) urna sau urne donaţii pentru strângerea de 

fonduri proiect ACC – „Construcţie Clinica Pediatrică – CLINICA COPIILOR”; 

- Să participe la încheierea procesului-verbal de predare –primire urnă sau urne;  

- Să participe la încheierea procesului-verbal de colectare a sumelor strânse în urnă sau urne; 

- Să promoveze Proiectul CLINICA COPIILOR ; 

- Să promoveze Programul  “AJUTĂ GRATUIT” cu referire la informaţiile actualizate pe 

www.clinicacopiilor.ro  

- Să nu solicite nici un preţ pentru serviciile prestate în cadrul parteneriatului; 
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5.DURATA CONTRACTULUI 
 

Prezentul contract intră în vigoare la data de ....…./ ......../.............., data asupra căreia ambele părţi 
sunt de acord, şi va fi valabil până la data de ....…./ ......./..............,. 
 
6.ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

Prezentul Contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral / 
instanţe judecătoreşti în cazul în care: 
a) oricare dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată împotriva 
sa procedura de lichidare/faliment înainte de începerea executării contractului; 
b) la expirarea duratei contractului; 
c) prin acordul scris al ambelor părti; 
d) vreuna dintre părţi nu îşi îndeplineşte una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 4 din 
prezentul contract; 
 
7.LITIGII 
 

Orice litigiu între părţi se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, cauza va 
fi dedusă spre judecată instanţei competente în materie. 
 
8.DISPOZIŢII FINALE 
 

Acest contract poate fi modificat prin act adiţional la prezentul contract. 
Faptul că vreuna din părţi nu insistă pentru îndeplinirea exactă şi întocmai a prezentului contract sau 
nu îşi exercită oricare din opţiunile pe care le are in baza prezentului contract, nu înseamnă că 
respectiva parte renunţă la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui contract. 
 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi …….. / ………… / ............., în 2 exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare dintre părţi. 
 
 

 

                    

                                   
 

   .......................................................                                  .......................................................... 
               (semnatură şi ştampilă)                                                                   (semnatură şi ştampilă) 
 

PARTENER 
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