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SECRETARIATUL ASOCIATIEI THE NEW PAGAN DAWN 
NR. DE IESIRE ______/______/20_______ 

 

Acord de parteneriat 
 

Părţile 

ASOCIATIA THE NEW PAGAN DAWN cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Grigore Ionescu, nr. 63, bl. 

T73, sc. 2, et. 4, ap. 42, sector 2, reprezentat de către Olteanu Cosmin, în calitate de Solicitant 

pe de o parte, 

şi 

 

Grup informal/Organizatie/Persoana Fizica/ S.C. ________________ cu sediul în 

[_____________________________________], reprezentat de către [______________________], în 

calitate de Partener 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 - Scopul 

1.1 Scopul acestui acord este asociarea celor doua entitati pentru a creste gradul de incluzivitate a 

minoritatilor culturale din Romania, cu precadere a comunitatii pagane (politesite) din tara. 

1.2 Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților și aspecte financiare între Solicitant și 

Partener/i, în contextul implementării scopului asocierii.  

 

Articolul 2 – Principiile de bună practică ale parteneriatului 

2.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea scopului in conformitate cu legea in vigoare, statutelor 

celor doua entitati si alte norme de reglementare. 

2.2 Cele doua entitati isi vor pune la dispozitie resursele pentru realizarea scopului propus si isi vor asocia 

fortele pentru crearea unei miscari de natura sa promoveze incluzivitatea si suportul oferita comunitatii 

pagane din Romania. 

2.3 Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra tuturor aspectelor 

privind evoluţia implementarii scopului. 

2.4 Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică 

cele mai înalte. 

2.5 Partenerii sunt obligaţi să respecte toate regulile şi cerinţele prevazute in prezentul acord si Statutele si 

Regulamentele celor doua organizatii, cat si legislatia romaneasca si internationala.  

 

Articolul 3 – Durata acordului  

 

3.1 Prezentul acord este incheiat pe o durata nedeterminata. 

 

Articolul 4 – Rolurile și responsabilitățile fiecărei organizații implicate în parteneriat 

 

4.1 Ambele organizatii isi vor pune la dispozitie resursele pentru infaptuirea scopului propus. 

4.2 Ambele organizatii vor colabora si vor participa la demersurile ce au ca scop infaptuirea 

scopului propus in masura posibilitatilor. 

4.3 Ambele organizatii nu vor incalca normele si reglementarile interne, cat si vor respecta 

legislatia nationala si internationala. 

4.4 Fiecare organizatie raspunde in functie de caz disciplinar sau legal pentru fapte sale. 
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4.5 Ambele organizatii vor avea o relatie de intrajutorare in infaptuirea obiectivelor propuse. 

4.6 Obiectivele noastre sunt: 

 a. să organizeze, promoveze, coordoneze și să sprijine activitățile cultural-religioase, social-

caritabile și științifice; 

b. să promoveze campanii de conștientizare și educare cu privire la ceea ce înseamnă 

păgânismul/neopăgânismul și științele ezoterice; 

c. să stabilească legături de colaborare cu alte organizații de profil din țară și din străinătate; 

d. să sprijine exercitarea drepturilor și libertăților specifice ale membrilor săi în cadrul și 

prin mijloacele prevăzute de Statut, precum și cele derivând din reglementări și convenții interne și 

internaționale; 

e. să promoveze proiecte care generează pagini de internet sau editarea unor publicații și 

cărți tematice; 

f. să organizeze o bibliotecă pe teme ce țin de scopul THE NEW PAGAN DAWN; 

g. să orga. să organizeze, promoveze, coordoneze și să sprijine activitățile cultural-

religioase, social-caritabile și științifice; 

h. să participe la expediții științifice cu caracter arheologic, atât în nume propriu cât și 

alături de alte organizații sau instituții; 

i. să inițieze și să susțină conferințe, colocvii, seminarii și eseuri pe teme ce țin de scopul 

THE NEW PAGAN DAWN; 

j. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător; 

k. promovarea incluziunii sociale si prevenirea saraciei in randul tinerilor si copiilor din 

medii de risc; 

l. sa initieze demersuri si activitati cu scopul de a creste gradul de incluziune sociala a 

minoritatilor cultural-religioase, sexuale, etnice, nationale, rasiale, lingvistice si alte minoritati 

nementionate aici.j. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul 

înconjurător. 

Articolul 5 - Aspecte financiare, inclusiv costurile alocate fiecărui partener din bugetul proiectului și 

alte informații relevante și proceduri de raportare în cadrul parteneriatului  

 

5.1 Bugetul si felul in care vor fi gestionate resursele se vor stabili prin hotararea celor doua entitati 

prin act aditional semnat de cei doi coordonatori/presedinti/delegati ai celor doua entitati. 
 

Articolul 6 – Costuri indirecte 

 

6.1 Costurile indirecte vor fi calculate de un contabil delegat de cele doua organizatii sau de un specialist pe 

probleme cu caracter economic. 

 

 

Articolul 7 – Audi 

 

7.1 Controale intre cele doua organizatii se vor efectua printr-o solicitare adresata Secretarului organizatiei 

ce urmeaza a fi supusa unui audit si va fi aprobata de Consiliul Director sau Departamentul Finante, 

Logistica si Organizare Evenimente sau unui departament cu rol financiar-contabil. 
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Articolul 8 – Legea aplicabilă 

 

8.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Articolul 9 – Litigii  

 

9.1 Beneficiarul poate rezilia acest contract în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare de la trimiterea 

unei notificări scrise entitatii adrisante, în cazul apariţiei unuia dintre evenimentele enumerate la 

paragrafele (a)-(d), ale acestui articol: 

a) În cazul în care una din partile contractante nu isi respecta obligatiile; 

b) În cazul în care una din partile contractante aduce incalcare actelor normative interne sau 

emise de legislatia romaneasca si internationala; 

c) În cazul în care una din partile contractante nu depune efort la realizarea scopului propus;  

d) În cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 

îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public 

e) În cazul în care una din partile contractante, din rațiuni proprii, decide să rezilieze 

contractul. 

 

9.2. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

9.3.Orice litigii ce decurg din acest Contract sau în legătură cu acest Contract care nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabilă între cele două părţi, se soluţionează de către autorităţile judecătoreşti 

competente în conformitate cu legislația românească în vigoare. 
 

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la [locația___________________] în __________ exemplare 

originale în limba română1, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

Pentru Solicitant [denumirea întreagă a 
Solicitantului____________________________] 
[numele şi funcţia persoanei autorizate să 
semneze_________________________________________________________] 
 
[Semnătura________________________________________]  
 
[data______/___________/20____________] 
 
 
Pentru Partener [denumirea întreagă a 
Partenerului_________________________________] 
[numele şi funcţia persoanei autorizate să 
semneze_________________________________________________________] 
 
[Semnătura________________________________________]  
 
[data______/___________/20____________] 
 

 
1 în cazul în care aveţi parteneri din alte ţări decât România, acest Acord va fi încheiat în limba engleză. 


