
CONTRACT DE PARTENERIAT
Nr.  ……… / ……......

Asociatia Centrul Terapeutic Marea Neagra de Sprijin a Persoanelor cu AUTISM, cu 
sediul în mun. Constanta, str. Andrei Muresanu nr. 8, jud Constanta, înregistrată în registrul 
persoanelor juridice prin Sentinta civila a Judecatoriei Constanta, codul fiscal nr. 25427458 / 2009 , 
având contul nr. RO47PIRB1404722604001000, deschis la First Bank – Sucursala Constanta, 
reprezentată de Adrian Gemanaru,  cu funcţia de Presedinte, denumită în continuare ASOCIATIA 

și
           ECHIPA ………………......., reprezentata de ………………............................................, cu 
domiciliul (sediul ) în ……………….........................................................................................................,
CNP(CIF)  ……………….............,  cont  ………………………………deschis  la  …………….,
reprezentată  prin  ………………….  în  calitate  de  ……………………..,  denumită  în  continuare
PARTENER

Art. 1 – Obiectul contractului
1.1 Prezentul  contract  are  ca  obiect  participarea  la  evenimentul  sportiv  de  strângere  de  fonduri
AUTISM 24 H in perioada 04/05 septembrie 2021 organizat de ASOCIATIA, denumit în continuare
ULTRAMARATON.

Art. 2 – Durata contractului
2.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.
2.2 Data finalizării  prezentului  contract reprezintă data semnării  contractului de sponsorizare dintre
ASOCIATIA și Partener, dar nu mai târziu de 01.11.2021.
 

Art. 3 – Obligațiile părților. Termeni și condiții
3.1 ASOCIATIA va pune la dispoziția Partenerului mecanismul-platformă ULTRAMARATON prin
care acesta își va strânge fondurile necesare derulării activităților Proiectului.
3.2 ASOCIATIA se obligă să ofere informatii privind activitatea de fundraising pentru strângerea de
fonduri.
3.3 Beneficiarul  va  participa  la  ULTRAMARATON,  atrăgând  alergători  și  susținători  care  vor
contribui la cauza susținută. 
        Nu exista TAXA de PARTICIPARE.
3.4 Toate donațiile de la indivizi și contractele de sponsorizare din partea companiilor, atrase ca parte a
campaniei de strângere de fonduri din cadrul ULTRAMARATONULUI, vor fi încheiate exclusiv între
donator/sponsor și ASOCIATIA și vor contribui la îndeplinirea obiectivului de strângere de fonduri.
3.5 După finalizarea evenimentului, ASOCIATIA se obligă să acorde Partenerului fondurile strânse în
cadrul  ULTRAMARATONULUI,  printr-un  contract  de  sponsorizare,  cel  târziu  până  la  data  de
20.10.2020.
3.6 ASOCIATIA va reține un procent cuprins intre  25–30 %(minim de 5.000 lei  va fi retinut de

Asociatie) din  fondurile  atrase  de  Partener,  pentru  finantarea  proiectelor  propuse  pentru  cauza

copiilor cu AUTISM, după cum urmează:

DONATIILE ce vor finanta proiectele locale propuse de catre fiecare echipa.

a) 30% - pt donatii stranse la final de pana 50.000 lei;

b) 25% - pt donatii stranse la final de peste  50.000 lei;
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3.7 Partenerul  va  sprijini  ASOCIATIA   în  colectarea  promisiunilor  rămase  neachitate  după  data
evenimentului (04/05 septembrie 2021).
3.8 Partenerul are dreptul să propuna maxim 2 proiecte pentru care sa obtina finantare cu sprijinul
platformei ULTRAMARATON . 
3.9 În cazul în care Partenerul nu reușește să mobilizeze sa stranga de la alergători și susținători cel
puțin  5.000  (cinci  mii)  RON,  ASOCIATIA  își  rezervă  dreptul  de  a  nu   oferi  finantare  catre
PARTENER.
3.10 În cazul în care Partenerul nu reușește să mobilizeze de la alergători și susținători cel puțin 70%
din obiectivul de strângere de fonduri (target),  ASOCIATIA își rezervă dreptul de a nu accepta pe
viitor proiecte din partea Partenerului, nici în calitate de aplicant pe cont propriu, nici în calitate de
membru într-un parteneriat de echipe/ONG-uri.
3.11 Sumele strânse care depășesc obiectivul de strângere de fonduri setat vor fi folosite tot în scopul
proiectului,  de comun acord între ASOCIATIE  și Partener.
3.12 Partenerul se obligă să se prezinte pentru semnarea contractului de finanțare cât mai repede după
primirea solicitării din partea ASOCIATIE, cel mai târziu în 01.11.2021.
3.13. Partenerul care doreste sa participe si nu are o cauza pe care sa o sustina, suma stransa va fi
directionata catre proiecte dedicate copiilor cu autism din proiect si va fi de minim 7.000 lei. 
Art.4 – Încetarea contractului 
Prezentul contract poate înceta prin:
4.1 împlinirea termenului prevăzut la art. 2.2;
4.2 acordul scris al părților;
4.3 reziliere  de  drept  în  cazul  neîndeplinirii  sau îndeplinirii  necorespunzătoare  de către  Partener  a
obligațiilor contractuale sau prin orice alt mod prevăzut de lege.
Art. 5 – Forța majoră
5.1 Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat petrecut după intrarea
în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părțile să-și îndeplineascăobligațiile asumate prin
contract, exonerează de răspundere partea care o invocăîn condițiile prezentului contract.
Art. 6– Litigii
Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabilă,  sunt  de  competența  instanțelor  judecătorești  din  Constanta.  Dreptul  aplicabil  prezentului
contract este dreptul român.
Art. 7 – Dispoziții finale
Orice modificări aduse prezentului contract vor putea fi făcute exclusiv prin acordul scris al părților,
prin act adițional semnat de ambele părți.
Niciuna din părți nu poate cesiona drepturi sau obligații stabilite prin prezentul contract fără acordul
scris, prealabil, al celeilalte părți, sub sancțiuneanulității cesiunii.
Prezentul contract s-a încheiat, azi ................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ASOCIATIA CTMNSPA                           ................................
Psiholog Adrian Gemanaru    ..........................
PRESEDINTE
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