ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între:
(1)

Asociația „Code for Romania” asociație cu scop nepatrimonial cu sediul în Piața Alba Iulia nr. 7,

bloc I6, etaj 1, ap. 6, sect. 3, București, CUI 36317167, e-mail bogdan.ivanel@code4.ro, reprezentată de dl.
Bogdan Ivănel în calitate de Președinte Consiliu Director („Code for Romania”); și
(2)

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
reprezentată de _______________________________________ în calitate de („Partener”);
denumite în continuare în mod individual “Partea” sau în mod colectiv “Părţile”.
Având în vedere că:
(A)

Code for Romania a dezvoltat în parteneriat cu Guvernului României prin Autoritatea pentru

Digitalizarea României (ADR) platforma RoHelp (Platforma), o aplicație web destinată managementului de
resurse financiare și materiale necesare pentru gestionarea situației generate de epidemia COVID-19;
(B)

Urmare a unei proceduri de selecție, Partenerul a fost declarat eligibil pentru a se înscrie, accesa

și utiliza Platforma în vederea colectării de resurse financiare sau materiale în scopul alocării imediate a
acestora pentru a sprijini eforturile de gestionare a crizei provocate de epidemia COVID-19;
(C)

Părțile doresc să își acorde sprijin reciproc în susținerea și promovarea activităților pe care le

desfășoară.
Părțile au încheiat prezentul acord de parteneriat (“Acordul de Parteneriat”) în baza următorilor termeni și condiții:

1.

Obiectul Acordului de Parteneriat

1.1.
Acest Acord de Parteneriat stabilește termenii de colaborare dintre Părți în vederea accesării și utilizării de
către Partener a platformei RoHelp ca instrument prin intermediul căruia orice persoană interesată poate contribui
cu resurse financiare sau materiale în vederea combaterii efectelor provocate de epidemia COVID-19.

2.

Durata Acordului de Parteneriat

2.1.
Acordul intră în vigoare la data semnării sale si este valabil pentru toată perioada în care sunt necesare
resurse în vederea combaterii efectelor generate de epidemia în curs.
3.

Drepturile și Obligațiile Părților
Code for Romania

3.1.
Code for Romania asigură accesul gratuit al Partenerului la platforma RoHelp. În acest sens, Partenerului i
se va seta un cont unic de utilizator și o parolă pe care le va putea folosi pentru accesarea Platformei și editarea
profilului acestuia.
3.2.
Code for Romania va asigura managementul Platformei RoHelp, respectiv coordonarea, supervizarea și
desfășurarea optimă a activităților ce țin de implementarea și funcționarea acesteia.
3.3.
Code for Romania va colabora cu Partenerul cu bună-credință și va acorda acestuia asistență tehnică
gratuită în vederea accesării și utilizării Platformei.

Partenerul

3.4.
Partenerul va folosi Platforma RoHelp exclusiv în vederea colectării de resurse financiare și materiale
necesare gestionării și combaterii epidemiei în curs. În acest scop și înainte de a solicita orice astfel de resurse prin
intermediul Platformei, Partenerul se obligă să efectueze o analiză temeinică a resurselor necesare și a modalităților
în care acestea vor fi efectiv utilizate.
3.5.
Partenerul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea informațiilor pe care le va publica prin
intermediul Platformei.
3.6.
Partenerul se obligă să declare și să afișeze în Platforma RoHelp destinația oricăror resurse financiare și
materiale solicitate și modalitatea în care acestea vor fi folosite.
3.7.
Partenerul se obligă să folosească și să aloce toate resursele financiare și materiale colectate de la terți prin
intermediul Platformei exclusiv în scopul pentru care acestea au fost solicitate, astfel cum a fost acesta declarat.
3.8.
Partenerul va transmite Code for Romania, în prima lună, apoi trimestrial, precum și la încetarea Acordului
de Parteneriat, un raport în care va detalia tipurile de resurse colectate prin intermediul Platformei RoHelp,
cuantumul și cantitatea acestora, precum și modalitatea în care acestea au fost folosite și alocate. Partenerul va
păstra copii ale documentelor care pot în mod rezonabil demonstra modul în care resursele colectate au fost utilizate
(e.g. rapoarte de activitate, contracte, facturi etc.). Rapoartele vor fi transmise direct prin intermediul Platformei
RoHelp.
3.9.
În situația în care apar suspiciuni (inclusiv provenind din informații publice) cu privire la utilizarea de către
Partener, în mod necorespunzător, a resurselor financiare și materiale colectate prin intermediul Platformei, acesta
va depune, la cerere, în termen de maxim 3 zile, un raport detaliat cu privire la modalitatea în care a utilizat resursele
obținute prin intermediul Platformei.

3.10.
Rapoartele menționate la pct. 3.8 și 3.9. mai sus vor fi analizate de o comisie formată dintr-un reprezentant
al Code for Romania, un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și un reprezentant al
Federației Fundațiilor Comunitare din România. Membrii comisiei se vor asigura că nu există niciun conflict de
interese care să îi împiedice să participe la această activitate de evaluare, respectiv că nu au, în mod direct sau
indirect, un interes financiar, personal sau de altă natură, care ar putea aduce atingere imparţialității și
independenţei lor.
3.11. Toate rapoartele pregătite de Partener în baza prevederilor de mai sus vor fi publicate pe platforma RoHelp.
3.12. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la nerespectarea de către Partener a obligațiilor sale în
baza acestui Acord, în special obligația de a folosi resursele colectate conform destinației declarate, Code for
Romania va avea dreptul să blocheze temporar accesul Partenerului la Platforma RoHelp și solicita Partenerului
furnizarea de informații suplimentare și explicații. Dacă ulterior se demonstrează că Partenerul nu și-a respectat
obligațiile în baza acestui Acord, Code for Romania va rezilia unilateral acest Acord și proceda la ștergerea contului
Partenerului.
3.13. În măsura în care resursele colectate prin intermediul Platformei nu vor fi sau nu pot fi utilizate sau alocate în
scopul pentru care au fost solicitate, Partenerul se obligă să returneze aceste resurse (în măsura în care acest lucru
este material posibil) sau să le direcționeze spre alte activități/inițiative necesare combaterii efectelor generate de
epidemia în curs, cu informarea prealabilă a acestui fapt prin intermediul Platformei.
4.

Declarațiile și Garanțiile Părților

4.1.
Fiecare Parte declară și garantează că are capacitatea legală și materială pentru a încheia și executa acest
Acord de Parteneriat.
4.2.
Partenerul declară că a citit Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei pe care se angajează să le
respecte întocmai. Code for Romania își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile de utilizare a platformei.
Modificările vor intra în vigoare la momentul publicării respectivelor condiții actualizate. Accesarea sau utilizarea în
continuare a Platformei după respectiva publicare constituie acordul Partenerului de a respecta Termenii și Condițiile
modificate.
4.3.
Partenerul declară că a citit Codul de Conduită al Code for Romania (disponibil pe https://code4.ro/codulde-conduita/) pe care se obligă să îl respecte întocmai.
5.

Confidențialitate

5.1.
Toate informațiile furnizate de către una dintre Părți celeilalte în legătură cu încheierea prezentului Acord
de Parteneriat sunt strict confidențiale și nu vor fi divulgate niciunei terțe persoane fără acord prealabil scris.
5.2.
În utilizarea Platformei, persoanele interesate vor putea să contribuie cu resurse financiare și materiale
pentru a ajuta la gestionarea crizei generate de epidemia COVID-19 și să transmită în acest scop, în mod securizat,
date și informații prin intermediul platformei. Code for Romania nu are acces la conținutul acestor
comunicări/documente, iar Partenerul este pe deplin responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra datelor
și informațiilor primite sau transmise în utilizarea Platformei.
5.3.
De asemenea, Partenerul este pe deplin responsabil de păstrarea în condiții de confidențialitate a numelui
de utilizator, a parolei și a oricăror alte date necesare pentru accesarea și utilizarea contului unic alocat.

6.

Încetarea Acordului de Parteneriat

6.1.

Prezentul Acord de Parteneriat va înceta în următoarele situații:
(a)

La expirarea duratei sale, stabilită conform art. 2.

(b)

Prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Părți, cu notificare prealabilă transmisă

cu cel puțin 10 de zile înainte.
(c)

Prin reziliere unilaterală în baza art. 1552 Cod. Civil în cazul nerespectării de către oricare

Parte a obligațiilor stabilite prin acest Acord de Parteneriat sau prin Termenii și Condițiile de utilizare
a Platformei, dacă Partea în culpă nu remediază încălcările în termen de maximum 5 zile de la
notificarea transmisă în acest sens de către cealaltă Parte.

6.2.
Încetarea Acordului de Parteneriat nu va aduce atingere obligațiilor Partenerului legate de utilizarea
resurselor colectate deja, în special obligația de a utiliza aceste resurse conform destinației comunicate și obligația
de a raporta cu privire la modalitatea în care resursele au fost folosite.
7.

Soluționarea Disputelor

7.1.
Orice neînțelegeri, dispute, conflicte între Părți apărute din sau în legătură cu prezentul Acord de
Parteneriat vor fi soluționate în mod amiabil de către acestea. Dacă Părțile nu pot rezolva amiabil aceste dispute,
acestea se vor soluționa de către instanțele competente din România.
8.

Legea Aplicabilă

8.1.

Prezentul Acord de Parteneriat va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

9.

Notificări și comunicări

9.1.
Ambele Părți vor delega câte un reprezentant responsabil de proiect, care vor ține legătura în ceea ce
privește toate aspectele legate de utilizarea, dezvoltarea și accesarea Platformei.
9.2.
Orice comunicare, notificare, înștiințare sau altele asemenea ce va fi transmisă de către o Parte celeilalte
va fi efectuată în scris, prin email, și va adresată persoanelor de contact stabilite mai jos:
·

Din

partea

Code

for

Romania

către

dl./dna.

Bogdan

Ivănel,

email

bogdan.ivanel@code4.ro
·

Din partea Partenerului către dl./dna ______________________________________
email _________________________________________________________

10.

Integralitatea acordului de Parteneriat

10.1.
Acest Acord de Parteneriat reprezintă întreaga înțelegere a Părților în ceea ce privește obiectul acestui
Acord de Parteneriat și va înlocui orice înțelegere anterioară și orice alte promisiuni, declarații și garanții sau alte
declarații scrise sau verbale de orice natură făcute de către sau în interesul vreuneia din Părți sau conținute în orice
document scris, în ceea ce privește conținutul și obiectul prezentului Acord de Parteneriat.
10.2.
Acest Acord de Parteneriat nu va putea fi modificat sub nici o altă formă decât prin act adițional, semnat de
către un reprezentant pe deplin autorizat al fiecăreia dintre Părți.

Prezentul Acord de Parteneriat a fost încheiat în București, astăzi, ____________________________, în 2 (două)
exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.

Asociația „Code for Romania”

___________________________________

Prin:

Prin:

Bogdan Ivănel

_____________________________

