
Anexă la HCL nr.106/04.06.2013 
 

Anexa 3.  Acordul de parteneriat 
 
 
Art. 1 Părţile, constituite din următorii: 
 

1. Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, 
cod postal 610004, Judeţul Neamţ, codul fiscal 2612839, având calitatea de Lider de 
proiect (partener 1) 

2. Oraşul Tîrgu Neamţ, cu sediul în Tîrgu Neamţ, Str. Stefan cel Mare Nr. 62 Cod: 
615200, Judeţul Neamţ,  codul fiscal 2614104, având calitatea de Partener 2  

3. Comuna Agapia, cu sediul în Agapia, Str. Principala,cod postal:617010, Judeţul 
Neamţ, codul fiscal 2614112,  având calitatea de Partener 3 

4. Comuna Bălţăteşti, cu sediul în comuna Bălţăteşti, sat Bălţăteşti, cod postal 617025 
Judeţul Neamţ, codul fiscal 2614120, având calitatea de Partener 4 

5. Comuna Bodeşti, cu sediul în Bodeşti, Str.Soseaua Principala, nr.355, cod postal 
617070, Judeţul Neamţ, codul fiscal 2613133, având calitatea de Partener 5 

6. Comuna Brusturi, cu sediul în comuna Brusturi, Sat Brusturi, str Principala, cod 
postal 617106 , Judeţul Neamţ, codul fiscal 2614147, având calitatea de Partener 6 

7. Comuna Crăcăoani, cu sediul în comuna Crăcăoani, cod postal 617145, Judeţul 
Neamţ,  codul fiscal 4344619, având calitatea de Partener 7 

8. Comuna Drăgăneşti, cu sediul în comuna Drăgăneşti, sat Drăgăneşti, cod postal 
617105 Judeţul Neamţ,  codul fiscal 16366149, având calitatea de Partener 8 

9. Comuna Grumăzeşti, cu sediul în comuna Grumăzeşti, Str. Principala, cod postal 
617235 , Judeţul Neamţ, codul fiscal 2614198 având calitatea de Partener 9 

10. Comuna Tupilaţi, cu sediul în comunaTupilaţi, cod postal      , Judeţul Neamţ, codul 
fiscal 2614201 având calitatea de Partener 10 

11. Comuna Petricani, cu sediul în comuna Petricani, cod postal 617315, Judeţul Neamţ, 
codul fiscal 2614210, având calitatea de Partener 11 

12. Comuna Răuceşti, cu sediul în comuna Răuceşti, str Principala, Nr 1, cod postal 
617370 Judeţul Neamţ, codul fiscal 2614236, având calitatea de Partener 12 

13. Comuna Ţibucani, cu sediul în comuna Ţibucani, cod postal 617485, Judeţul Neamţ, 
codul fiscal 2614244, având calitatea de Partener 13 

14. Comuna Timişeşti, cu sediul în comuna Timişeşti, cod postal 617470, Judeţul Neamţ, 
codul fiscal 2614252, având calitatea de Partener 14 

15. Comuna Urecheni, cu sediul în comuna Urecheni,Str. Principala, nr  30, cod postal 
617490, Judeţul Neamţ, codul fiscal 2614260, având calitatea de Partener 15 

16. Comuna Vînători-Neamţ, cu sediul în comuna  Vînători -Neamţ  Str.  Principala, nr. 
174, cod postal 617500 Judeţul Neamţ, codul fiscal 2614279, având calitatea de 
Partener 16 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili 
drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor 
totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente 
proiectului: “ SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU GESTIONAREA 
ACTIVITĂŢII ŞI SERVICIILOR DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LA NIVELUL 
REGIUNII NORD DIN JUDEŢUL NEAMŢ”, care este depus în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial „Creș terea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa 
prioritară  3 – TIC pentru sectoarele privat ș i public, Domeniul de intervenţie 3.2 – 
Dezvoltarea ș i creșterea eficienţei serviciilor publice electronice, operaţiunea 3.2.1, 
apel 3 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 



 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 
 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

Lider de proiect 
(Partener 1) –  
Consiliul Judeţean Neamţ 

1. Responsabil de activitatea de management a proiectului 
2. Responsabil de urmărirea managementului tehnic de 
implementare a soluţiei de e-guvernare 
3. Responsabil de urmărirea activităţii de informare şi 
publicitate 
4. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 2 –  
Oraşul Tîrgu Neamţ 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 3 –  
Comuna Agapia 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 4 –  
Comuna Bălţăteşti 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 5 –  
Comuna Bodeşti 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 6 –  
Comuna Brusturi 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 7 –  
Comuna Crăcăoani 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 8 –  
Comuna Drăgăneşti 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 9 –  
Comuna Grumăzeşti 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 



Partener 10 –  
Comuna Păstrăveni 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 11 –  
Comuna Petricani 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 12 –  
Comuna Răuceşti 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 13 –  
Comuna Ţibucani 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 14 –  
Comuna Timişeşti  

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 15 –  
Comuna Urecheni 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

Partener 16 –  
Comuna Vînători -Neamţ 

1. Responsabil de urmărirea implementarii soluţiei de e-
guvernare în cadrul instituţiei pe care o reprezintă 
2. Responsabil de urmărirea activităţii de auditare 
intermediară şi finală a proiectului în cadrul instituţiei pe 
care o reprezintă 

 
 
(2) Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia 

Contribuţia 
Valoarea contribuţiei (în lei)cu TVA 

precum şi  
Valoarea contribuţiei la valoarea 

totală a proiectului (%) 

Numărul şi data Hotărârii 
de aprobare a proiectului şi 

a cheltuielilor legate de 
proiect, semnată de 

ordonatorul de credite al 
fiecărui partener 

Lider de proiect  
(partener 1) Consiliul 
Judeţean Neamţ 

134.629,69 
 

2% 

 

Partener 2 – Oraşul 
Tîrgu Neamţ 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 3 - Comuna 
Agapia 

0,00 
 

0,00% 

 



Partener 4 - Comuna 
Bălţăteşti 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 5 - Comuna 
Bodeşti 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 6 - Comuna 
Brusturi 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 7 - Comuna 
Crăcăoani 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 8 – Comuna 
Drăgăneşti 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 9 – Comuna 
Grumăzeşti  

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 10 - Comuna 
Păstrăveni 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 11 - Comuna 
Petricani 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 12 - Comuna 
Răuceşti 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 13 - Comuna 
Ţibucani 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 14 - Comuna 
Timişeşti 

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 15 – Comuna 
Urecheni  

0,00 
 

0,00% 

 

Partener 16 - Comuna 
Vînători-Neamţ 

0,00 
 

0,00% 

 

 
(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din  
contul deschis distinct al proiectului. 
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către 
Liderul de proiect (partener 1). 
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

 



 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 30 mai 2013 şi 31 decembrie 
2020.  
 
 
 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1). 
 
Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, 
a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică. 
 
Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 
financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, 
Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de 
management / Organismului intermediar. 
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin 
verificarea documentaţiilor de atribuire aferente. 
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună 
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare 
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
(8) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile 
care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 
proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul.  
 



Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor  
 
Drepturile partenerilor  

(1) Cheltuielile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate 
de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 
intermediar. 

 
Obligaţiile partenerilor Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect 

documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia 
Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra 
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect.     

 
Art. 7 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice 
construite/dezvoltate/extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea 
şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii 
echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creș terea Competitivităţii 
Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.  

 
Art. 8 

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul 
obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
infrastructurii/aplicatiei informatice realizate. 

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din 
utilizarea infrastructurii/aplicaţiei informatice realizate, în afara activităţilor pentru 
care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe 



părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

 
Art. 9 Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită 
de toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
Întocmit în 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două 
exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea de finanţare). 
 
Semnături 
 
Lider de proiect  
(Partener 1) 
Consiliul Judeţean 
Neamţ 

Bordei Cătălin Constantin, imputernicit Semnătura Data şi locul 
semnării 
 

Partener 2 
Oraşul Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener  3 –  
Comuna Agapia 

Năstasă Neculai, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 - Comuna 
Bălţăteşti 

Mihăilă  Ioan Gheorghe, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 5 - Comuna 
Bodeşti 

Macovei Ioan, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 6 - Comuna 
Brusturi 

Lozonschi Daniel, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 7 - Comuna 
Crăcăoani 

Zamfir Petre, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 8 – Comuna 
Drăgăneşti 

Bistriceanu Petrică, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 9 - Comuna 
Grumăzeşti 

Mătasă Constantin, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 10 - Comuna 
Păstrăveni  

Onisei Ioan, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 11 - Comuna 
Petricani 

Rotaru Popa Petrică, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 12 - Comuna 
Răuceşti 

Apostoae Ilie, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 13 - Comuna 
Ţibucani 

Sârbu Ioan, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 14 - Comuna 
Timişeşti 

Mărculeţ Vasile, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 15 - Comuna 
Urecheni 

Tănăselea Ion, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 16 - Comuna 
Vînători-Neamţ 

Petrariu Maria, Primar Semnătura Data şi locul 
semnării 

 


