
 

            
 
 
 
 

Acord de Parteneriat 
 

încheiat între 
 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, România 
 
şi 
 

SC Gauss SRL, România 
 
 
 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), cu sediul în Timişoara, str. 

Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, telefon 0256/491923, fax 0256/491981, e-
mail: office@adrvest.ro, reprezentată prin domnul Sorin MAXIM, Director  

 
şi 
 

 SC Gauss SRL, cu sediul în Timişoara, str. Paris nr. 2A, telefon: 0256/ 
294711, fax: 0256/293125, e-mail: office@gauss.ro, reprezentată prin domnul 
Mircea STOIAN, Administrator 
 

denumite în continuare PĂRŢI, au convenit să încheie prezentul Acord de Parteneriat. 
 
 
 1. Obiectul acordului: 
 

1.1. Obiectul principal al acordului constă în elaborarea şi implementarea, în 
colaborare, a  proiectului „Dezvoltarea unei baze de date spaţiale  în Regiunea Vest, 
folosind tehnologia GIS/SIG” (Regiuni Digitale), iniţiat de Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest în parteneriat cu SC Gauss SRL. 

1.2. Secundar, Părţile vor putea promova şi comercializa proiectul menţionat la art. 
1.1. 

 
2. Scopul acordului: 
 
2.1. Scopul acestui acord este în principal unul lucrativ, practic, de implementare şi 

dezvoltare a bazei de date, în cadrul agenţiei, pentru a asigura un suport decizional şi pentru 
automatizarea şi eficientizarea activităţilor în agenţie. 

2.2. Secundar, proiectul poate fi promovat public şi produsele lui comercializate la 
terţi. 
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3. Durata acordului: 
 
3.1. Acordul este valid de la data semnării lui, pentru o perioadă de 2 ani, cu 

posibilitatea de prelungire prin acordul Părţilor, exprimat în scris. 
 
 4. Componentele  acordului: 

 
Prezentul acord aduce o serie de clarificări în privinţa rolului şi implicării Părţilor în 

următoarelor direcţii:  
4.1. Desemnarea rolului pe care îl vor juca persoanele de la cele două Părţi implicate 

în proiect;  
4.2. Organizarea de consultări periodice între Părţi pentru identificarea problemelor 

întâmpinate în procesul de elaborare şi implementare; 
4.3. Cooperarea în realizarea proiectului şi în obţinerea de date necesare derulării 

proiectului. 
  4.4. Organizarea în comun a evenimentelor pentru promovarea proiectului.  
  4.5. Respectarea calendarului stabilit de comun acord.  
  4.6. Semnatarii acordului stabilesc în comun modul de împărţire a veniturilor în cazul 
comercializării produselor finale şi/sau adiţionale ale proiectului. 
 

5. Stabilirea rolului în cadrul echipei de proiect 
 
5.1. Semnatarii prezentului acord desemnează în scris echipele care vor fi implicate în 

proiect în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea acordului. 
5.2. Fiecare Parte se angajează să implice în proiect persoanele care au fost 

nominalizate în acest sens. 
5.3. Orice modificare a echipei de proiect se comunică în scris în timp util celeilate 

Părţi.  
5.4. Responsabilităţile fiecărei Părţi în cadrul acţiunilor derulate în comun în cadrul  

proiectului vor fi următoarele:  
I. Responsabilităţile ADR Vest: 

1. Colectarea, obţinerea şi furnizarea datelor statistice necesare proiectului, de 
preferinţă în format digital şi organizate într-o bază de date. 

2. Sprijinirea creării bazei de date atunci când acestea nu sunt în format digital. 
3. Promovarea proiectului şi a produselor finite în Regiunea Vest şi în alte regiuni. 
4. Implicare în organizarea de evenimente în care se promovează proiectul.      

II. Responsabilităţile SC GAUSS SRL: 
1. Crearea structurii bazei de date regionale şi locale. 
2. Realizarea componentei spaţiale a bazei de date. 
3. Dezvoltarea de produse software adiţionale, atunci când este cazul.  
4. Realizarea şi întreţinerea unei pagini de web care sa găzduiască proiectul. 
5. Implicare în organizarea de evenimente în care se promovează proiectul. 

 
 
6. Participarea Părţilor la realizarea proiectului  
 
6.1. Cele două Părţi se angajează să pună la dispoziţie resursele materiale şi umane 

necesare pentru implementarea proiectului. 
6.2. Fiecare Parte se angajează să asigure celeilalte Părţi informaţiile şi datele de 

care aceasta are nevoie pentru buna derulare a proiectului. 
6.3. Părţile convin să obţină datele necesare proiectului şi să acopere cheltuielile 

legate de aceasta, dacă este cazul. 
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6.4. Părţile îşi vor acoperi cheltuielile ce ţin de salarii, diurne, transport şi costuri 

administrative, fără a solicita finanţare din partea celeilalte Părţi. 
 

7. Derularea acordului 
 

 7.1. Părţile se vor întâlni la date stabilite de comun acord pentru a fixa detaliile 
etapelor de implementare care sunt active sau au termen scadent. 
 7.2. Părţile se vor întâlni ori de câte ori va fi nevoie pentru a derula în bune condiţii 
activităţile proiectului.   
 
 8. Colaborarea în cadrul proiectului 
  
 8.1. Pentru o bună organizare a activităţii fiecăreia dintre Părţi, se va stabili de 
comun acord un calendar pentru fiecare activitate din proiect. La începerea fiecărei activităţi 
se va stabili de comun acord un plan concret de lucru. 

8.2. Părţile colaborează la realizarea de cereri de ofertă pentru activităţile necesar a 
fi subcontractate. 

8.3. Părţile convin ca drepturile de proprietate intelectuală şi de copyright asupra 
produselor finale şi/sau adiţionale ale proiectului sa aparţină în egală măsură celor două 
Părţi. 

8.4. Părţile convin că în cazul comercializării produselor finale şi/sau adiţionale ale 
proiectului, veniturile vor fi împărţite de comun acord.  

8.5. Părţile se angajează să se promoveze reciproc, precum şi proiectul realizat în 
colaborare, în timpul diverselor evenimente publice. 

8.6. Părţile convin să se realizeze prin SC GAUSS SRL comercializarea produselor 
finale şi/sau adiţionale ale proiectului. 

 
9. Răspunderea Părţilor 

 
  9.1. În cazul în care una dintre Părţi nu-şi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile 
asumate/le îndeplineşte în mod necorespunzător şi acest fapt ar conduce la imposibilitatea 
realizării obiectului prezentului acord, aceasta reprezintă prejudiciu pentru celalată Parte; 
Partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile/le-a îndeplinit în mod necorespunzător se angajează 
că va repara integral prejudiciul suferit de cealaltă Parte. 
 

10. Forţa majoră 
 

10.1. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apără de răspundere Partea care 
o invoca. 

 
11. Litigii 

 
11.1 Părţile încearcă rezolvarea pe cale amiabilă a oricărei neînţelegeri. În cazul în 

care aceasta nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.  
  
 12. Încetarea acordului 
 

12.1. Prezentul acord încetează: 
1. la data expirării perioadei prevăzute la art. 3.1, dacă Părţile nu convin 

prelungirea acesteia. 
2. prin acordul de voinţă al Părţilor, confirmat în scris. 
3. dacă una dintre Părţi încetează să existe. 
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4. prin denunţare unilaterală, cu condiţia notificării prealabile cu cel puţin 30 
de zile înainte. 

 
 13. Dispoziţii finale 
 
 13.1. Modificarea sau completarea prezentului acord de parteneriat se realizează cu 
acordul ambelor Părţi, prin act adiţional. 
 13.2. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat în data de 2 martie 2007 în 2 
exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare dintre Părţi. 
 
 
 
 
 
 
ADR Vest        SC Gauss SRL 
                        
 
 
Director,        Administrator,   
Sorin MAXIM       Mircea STOIAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


