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ACORD DE PARTENERIAT NR.  83/24.11.2013 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
I. Părţile:---- 

ASOCIAȚIA TINERETULUI ONU DIN ROMÂNIA, cu 

sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, 
reprezentată prin Hovakimyan Vahe, Președinte, în 
continuare UN YOUTH, pe de o parte și---- 
 
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, cu sediul în 

București, sos. Olteniței nr. 56, bl. 11C, sc. 2, et. 7, 
ap. 66, sector 4, CUI 25747762, având contul în 
RON, IBAN: RO59WBAN2511000057500344, 
deschis la Banca Intesa Sanpaolo, Sucursala Unirii, 
reprezentată prin Andrei Săvescu, Preşedinte 
executiv, în continuare SSJ, pe de altă parte---- 
 
II. Acordul are ca obiect promovarea şi afirmarea în 

comun a scopurilor, valorilor şi obiectivelor părţilor 
semnatare, aşa cum sunt prevăzute în statutele şi 
normele care le reglementează activitatea.---- 

 
III. Activități UN YOUTH:---- 
1. promovarea partenerului în activitățile pe care 

acesta le sprijină---- 
2. distribuirea sau afișarea de materiale ale 

partenerului puse la dispoziție de către acesta, în 
cadrul evenimentelor sprijinite (pliante, roll-up, etc)  
3. promovarea partenerului prin e-mail pe listele de 

discuții ale UN YOUTH, pe listele de discuții ale 
studenților din cadrul Facultăților de Drept, SNSPA 
precum și altele---- 
4. promovarea partenerului pe platformele de 

socializare (Facebook etc.), concomitent cu 
evenimentele  UN YOUTH pe pagina asociației și pe 
grupurile interne ale acesteia 
5. afișarea siglei partenerului pe afișele evenimentelor 

sprijinite precum și pe website-ul: http://unyouth.ro/, 
secțiunea parteneri media---- 
6  menționarea partenerului în comunicatele de presă 

legate de evenimentele sprijinite---- 
7. informarea partenerului cu privire la activitatea și 

evenimentele desfășurate---- 
 

 

IV. Activități SSJ:---- 
1. promovarea evenimentelor UN YOUTH cu 

respectarea următoarelor avantaje și facilități:---- 
a. Publicare articol cu toate detaliile, inclusiv detaliile 
de contact ale organizatorilor, pe prima pagină a 
proiectului: http://evenimente.juridice.ro----  
b. Semnal în fluxul de știri http://www.juridice.ro, în 
ziua publicării pe http://evenimente.juridice.ro---- 
c. Link pe http://evenimente.juridice.ro/calendar-
evenimente-juridice, din ziua publicării până la data 
evenimentului---- 
d. Semnal pe www.facebook.com/EvenimenteJuridice 
2. menționarea UN YOUTH la categoria “Parteneriate 

universitare” pe JURIDICE.ro prin afișarea siglei.---- 
             
V. Prezentul acord are o durată de 1 an de la data 

semnării. În lipsa manifestării exprese contrare, 
prezentul acord se prelungește în mod tacit.---- 

 
VI. Punerea în aplicare a obiectului prezentului acord 

se realizează prin comunicare/ informare reciprocă: 
- directă: prin comunicarea persoanelor de contact ale 
părţilor semnatare;---- 
- indirectă: prin intermediul mijloacelor tehnice.---- 

    
VII. Executarea acestui contract se va face cu deplină 

bună-credinţă.---- 
 
VIII. Neînţelegerile în legătură cu acest acord se vor 

soluţiona pe cale amiabilă în curs de 30 de zile de la 
ivire, consemnată pe suport scris, înainte de orice 
conciliere sau demers judiciar. În cazul imposibilităţii 
de soluţionare a litigiului pe cale amiabilă, părţile se 
vor adresa instanţei judecătoreşti competente, în 
condiţiile legii.---- 
 
IX. Prezentul acord a fost încheiat la 24.11.2013.---- 
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