
ANEXA NR. 3  la HCL nr.7  din 31.01.2018 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener) 

 
Art. 1. Părţile 

Orașul Tîrgu Neamț, cu sediul în B-dul Ștefan cel Mare, Nr. 62, telefon/fax: 0233/790.245; 790.508, județul 
Neamț,  codul fiscal: 2614104,  având calitatea de Lider parteneriat  

1. Asociația Căsuța cu Miracole, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, Nr.10, Tirgu Neamt, judetul Neamt, 
telefon: 0740607283, codul fiscal 35352980, având calitatea de Partener  
 
au convenit următoarele: 

 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi responsabilităţile ce 

le revin în implementarea și operaționalizarea infrastructurii sociale aferente proiectului: Reabilitarea 
Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. 
Neamț, care este depus în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. - GAL Ținutul 
Răzeșilor M2/6B – investiții în infrastructura socială pentru combaterea sărăciei și favorizarea incluziunii 
sociale.   

 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea și sustenabilitatea proiectului şi să îşi asume rolul lor 

în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică 

cele mai înalte. 
(3) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, 

iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv 
stingerea lui.  
 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea și sustenabilitatea 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 principalelor activități asumate de fiecare partener: 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
Orașul Tîrgu Neamț 
Lider de proiect:   

Responsabil pentru implementarea proiectului și realizarea centrului de zi 
Va asigura sustenabilitatea investiției pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată a 
Autorității Contractante, din surse proprii si/sau prin accesarea finanțării 
specifice din cadrul Axei 5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului 
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin depunerea unui proiect 
distinct în parteneriat cu Asociația Căsuța cu Miracole Tîrgu Neamț, cu 
respectarea condițiilor specifice POCU 
Va pune la dispoziția partenerului infrastructura socială realizată prin proiect și 
va asigura utilitățile și întreținerea acesteia 

Asociația Căsuța cu 
Miracole   
Partener  

Va asigura operaționalizarea infrastructurii sociale, în calitate de furnizor 
acreditat de servicii sociale  

 
 
 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 



Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care 
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a 
contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect  
A.Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de Parteneriat (beneficiar) are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres și altor documente necesare 
sustenabilității proiectului. 

 
B.Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat va depune  Cererea de finanţare și va semna contractul de finanțare.  
(2) Implementatorul va consulta partenerul cu regularitate, il va informa despre progresul in implementarea 

proiectului. 

(3) In cazul unui prejudiciu, Implementatorul raspunde solidar cu partenerul din vina caruia a fost cauzat 
prejudiciul. 

 
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor  
A.Drepturile Partenerilor  
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre 

progresul în implementarea proiectului. 
(5) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru 

modificări importante ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar. 

 
B.Obligaţiile Partenerilor  
(1) Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea 

activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 

(2) 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 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.  

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente 
necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

 

Art. 8 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului 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 modului de acordare a dreptului de 
utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de 
proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. 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, 
pe perioada de minim 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării, pe o perioadă de 5  ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

 

 



Art. 9 Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 

cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare 
neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul 
de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 10 Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, 

prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către finanțator prin act adiţional la 
contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au 
putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 11 Dispoziţii finale 
(1) 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. 
 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de 
finanţare. 
 
Semnături 
Lider de 
parteneriat  

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener  Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei 

Semnătura Data şi locul semnării 
 

 
 


