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          Anex nr.2 la  
        Hotărârea CJ Ialomiţa  

nr.38 din 20.05.2014 

 
 
 

CONTRACT-CADRU DE ASOCIERE 
Nr._____ din _______.2014 

 
Părţile:  

 
JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, judeţul Ialomiţa, 

telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod IBAN 
RO76TREZ39124670259XXXXX deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa – domnul Vasile Silvian CIUPERCĂ, în calitate de Asociat 1  

şi  
_______________ cu sediul în _______________, telefon /fax ____, e-mail _____, certificat 

de înmatriculare fiscală ____, cod IBAN ____ deschis la ______, reprezentat prin ______, în calitate 
de Asociat 2,  
 

în conformitate cu prevederile art. 91 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 şi ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  ___________.2014, am convenit, de comun acord, încheierea 
prezentului contract de asociere în următoarele condiţii: 
 

Art. 1 Obiectul si scopul contractului de asociere  
1.1 Părţile convin să se asocieze cu scopul realizării şi susţinerii Proiectului  „_________________”, 
proiect de interes judeţean/naţional/internaţional, cu următoarele activităţi şi acţiuni propuse : 
a) _________________ 
b) _________________ 
1.2 Asocierea se caracterizează prin lipsa personalităţii juridice.  
 

Art. 2 Durata contractului  
2.1 Prezentul contract întră în vigoare de la data semnării şi înregistrării lui de ambele părţi.  
2.2 Prezentul contract de asociere încetează la data îndeplinirii obiectului contractului, dar nu mai 
târziu de _________.  
 

Art. 3 Finanţarea proiectului  
3.1 Costul estimativ al Proiectului este de ___________ lei. 
3.2 Asociatul 1 va asigura suma de _____ lei din fondurile alocate în acest sens. Suma va fi virată în 
contul Asociatului 2 în termen de maxim 10 zile de la semnarea prezentului contract, în baza 
solicitării scrise a acestuia şi în concordanţă cu derularea activităţilor prevăzute la art. 1. 
 

Art. 4 Responsabil de proiect 
 4.1 Părţile contractante, de comun acord, desemnează Asociatul 2 ca responsabil de proiect.  
4.2 Responsabilul de proiect prin reprezentantul său legal, ________, reprezintă şi acţionează în 
numele părţilor asociate, astfel încât să asigure participarea acestora, în condiţiile prezentului 
contract, la realizarea proiectului.  
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Art. 5 Obligaţiile părţilor contractante  
5.1 Asociatul 1 se obligă:  
5.1.1 să pună la dispoziţia Asociatului 2 suma de ____ lei, ca sprijin pentru realizarea proiectului;  
5.1.2 să pună la dispoziţie orice informaţie relevantă de care dispune pentru realizarea proiectului;  
5.1.3 să sprijine Asociatul 2 în organizarea şi promovarea activităţilor finanţate. 
5.2 Asociatul 2 are responsabilitatea exclusivă pentru următoarele activităţi:  
5.2.1 realizează managementul proiectului pentru îndeplinirea scopului, obiectivelor, activităţilor şi 
rezultatelor proiectului, angajând resursele umane şi logistice de care dispune pentru 
implementarea cu eficienţă a proiectului;  
5.2.2 utilizarea fondurilor alocate de Asociatul 1 numai pentru destinaţiile prevăzute la art. 1 şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  
5.2.3 să facă referire explicită pe toate materialele promoţionale realizate în cadrul proiectului şi cu 
ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata implementării proiectului la 
contribuţia Asociatului 1, utilizând sigla judeţului Ialomiţa şi formularea „Proiect realizat cu sprijinul 
financiar al Consiliului Judeţean Ialomiţa”;  
5.2.4 întocmirea şi păstrarea într-un dosar special, a evidenţei, corespondenţei şi documentelor 
referitoare la realizarea proiectului, inclusiv a documentelor financiar-contabile, punând la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, la solicitarea acestuia, un exemplar în copie;  
5.2.5. să întocmească şi să transmită Asociatului 1 un raport cu privire la realizarea proiectului din 
punct de vedere tehnic şi decontul de cheltuieli aferent proiectului, ambele în termen de 5 zile de 
la finalizarea proiectului. 
 

Art.6 Răspunderea contractuală  
6.1 Prezentul înscris serveşte interesului comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi 
întrutotul cu bună credinţă. Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc 
asupra derulării acestui contract.  
6.2 În cazul în care proiectul nu se realizează, indiferent de cauză, Asociatul 2 se obligă să restituie 
Asociatului 1 integral suma primită conform prezentului contract. Restituirea sumei se face în 
termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă, de oricare dintre părţi, a nerealizării proiectului. 
6.3 În cazul în care proiectul se realizează şi Asociatul 2 nu utilizează toată suma alocată prin 
prezentul contract, acesta se obligă să restituie Asociatului 1 diferenţa de sumă neutilizată. 
Restituirea sumei se face în termen de 5 de zile de la data depunerii raportului. 
 

Art.7 Forţa majoră  
7.1 Forţa majoră exonerează părţile semnatare de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Forţa majoră se constată şi se avizează în 
condiţiile Legii nr. 335/2007. 
7.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore.  
7.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, producerea 
acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.  
7.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune – interese. 
7.5 Prevederile art.7 se aplică în mod corespunzător şi cazului fortuit. 
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Art.8 Modificarea şi completarea contractului. Dispoziţii finale  
8.1 Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.  
8.2.Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de 
reprezentanţii celor două părţi, respectându-se normele legale în vigoare.  
8.3 Orice neînţelegeri dintre părţi, decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor 
prezentului contract de asociere vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă  
8.4 În cazul în care în termen de 30 de zile de la notificarea părţii care se consideră afectată, nu se 
ajunge la un acord pe cale amiabilă, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele 
judecătoreşti competente de la sediul Asociatului 1.  
8.5 Orice notificare, cerere sau comunicare cerută sau permisă de prezentul contract de asociere se 
face în scris şi se depune la sediul părţilor. În caz de urgenţă, se pot efectua comunicări prin fax şi e-
mail, care vor fi ulterior confirmate în scris. 

 
Prezentul contract de asociere a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte un 

exemplar pentru fiecare parte semnatară.  
 
 

        ASOCIAT 1              ASOCIAT 2  
 
 
          JUDEŢUL IALOMIŢA       ___________________________ 

  
 
                   PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA    
  
            Vasile Silvian CIUPERCĂ            
 
 
       Vizat CFP  
 
       
       Vizat pentru legalitate  
 
        Iniţiator  
        
 
 
 


