ANEXA LA HCL NR. 36/2014
ACORD DE PARTENERIAT
Nr……………………din………………………………
Partile: AJOFM COVASNA denumire (PP), cu sediul in judetul Covasna, localitatea Sf.Gheorghe,
str. G Grigore Balan nr.14, cod inregistrare fiscal nr………………..., reprezentat legal
prin……………..., in calitate de Promotor al Proiectului (PP)
Si
Partener 1. U.A.T. Municipiul Tg Secuiesc, cu sediul in localitatea Tg Secuiesc, piata Gabor Aron,
nr 24, cod de inregistrare fiscala nr 4201813, reprezentat de domnul Bokor Tiberiu, primar, in
calitate de Partener,
In calitate de Parteneri, au hotarat incheierea prezentului Acord de parteneriat in vederea
implementarii si dupa caz, asigurarii administrararii post implementare a Proiectului : Un pas spre
independenta, Apel “ SINERGII PENTRU VIITOR – tineri in situatii de risc denumit in
continuare Proiect, depus pentru finantare in cadrul Programului RO10 “Copii si tineri in situatii de
risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea
incluziunuii sociale” denumit in continuare Program, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului
Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014).
1. Obiectul acordului
1.1 Obiectul acestui acord este implementarea in parteneriat a Proiectului pentru care se solicita
finantare nerambursabila in cadrul Programului.
1.2 Acest acord reglementeaza impartirea responsabilitatilor si aspectele financiare intre PP si
Parteneri, in contextul implementarii Proiectului, in situatia in care Proiectul este aprobat
pentru finatare si se incheie un Contract de finantare cu FRDS, in calitate de OP, in acest
sens.
1.3 In situatia in care PP i se va acorda finantarea nerambursabila si acesta va accepta termenii si
conditiile finantarii nerambursabile prin semnarea Contractului de finantare a proiectului,
acesta este responsabil pentru implementarea proiectului, impreuna cu partenerii, in conditiile
specificate mai jos.
1.4 De asemenea, prezentul Acord defineste modul in care partile semnatare vor conlucra in
vederea implementarii si , dupa caz, a asigurarii administrarii post implementare a
Proiectului, precum si in vederea solutionarii oricarei probleme aparute in legatura cu
Proiectul.
1.5 Partile declara ca sunt de accord cu privire la elementele determinante ale propunerii de
finantare pentru proiect. Acestea se prezinta dupa cum urmeaza:
a) Beneficiarul proiectului: AJOFM Covasna
b) Obiectivele proiectului: crearea unui cadru organizatoric la nivel local in vederea incluziunii
a tinerilor din sistemul protectiei sociale din categoriile autoritatii locale, angajatori, societate
civila.
c) Locul de desfasurare a proiectului: Municipiul Tg Secuiesc, str Libertatii nr.19, jud.Covasna.
1.6 Cererea de finantare, cu toate documentele suport si anexele sale, depusa de FRDS spre
aprobare, precum si toate anexele acesteia se constituie in Anexa 1 la prezentul Acord.
2. Principiile de baza ale parteneriatului
2.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului, in modalitatile precizate in Cererea
de finantare depusa la FRDS si prezentul Acord.
2.2 Partenerul (ii) autorizeaza sa semneze Contractul de finantare cu OP (in situatia in care
finantarea este aprobata) si sa-l(i) reprezinte in toate relatiile cu acesta din urma, in contextul
implementarii Proiectului.
2.3 PP trebuie sa consulte regulat cu partenerul(ii) sai si sa-I informeze asupra tuturor aspectelor
privind evolutia proiectului. De asemenea , daca este cazul, va mentine legatura si va informa
Grupul de initiative AJOFM conform obligatiilor asumate prin Acordul de colaborare semnat
de acesta.

2.4 Partenerii trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea celor mai inalte standarde
profesionale si etice.
2.5 Partenerii sunt obligati sa respecte, la randul lor, toate regulile si cerintele Contractului de
finantare a Proiectului care va fi semnat de PP, precum si toate prevederile procedural si
legale aplicabile Proiectului.
2.6 Partenerii sunt de acord ca toate deciziile care privesc chestiunile de importanta hotaratoare
pentru Proiect sa fie adoptate de PP numai dupa consultarea cu toti partenerii si cu
respectarea cadrului contractual, legal si procedural care reglementeaza activitatea de
implementare a Proiectului.
3. Responsabilitatile generale
3.1 Toti partenerii sunt responsabili de implementarea efectiva si luarea tuturor deciziilor ce
privesc implementarea Proiectului, precum si monitorizarea derularii acestuia.
3.2 In acest sens partenerii, separat si impreuna, au urmatorele responsabilitati:
a) Luarea tuturor masurilor necesare in vederearea realizarii cofinantarii/contributie, daca si
unde este cazul;
b) Organizarea intalnirilor periodice intre parteneri, asigurarea transparentei operatiunilor.
3.3
Rolurile si responsabilitatile concrete ale fiecarui partener:
Municipiul TgSecuiesc
- Municipiul Tg Secuiesc pune la dispozitia AJOFM, in mod gratuit, imobilul situat in
municipiul Tg Secuiesc, str Libertatii nr.19,identificat prin CF –Tg.Secuiesc nr.25474,
avand suprafata de 233 mp, alcatuit din teren si constructii, pe durata de implementare a
proiectului de 18 luni, precum si dupa finalizarea acestuia pe o perioada de 60 luni.
- Toate modificarile, interventiile pe imobil se pot efectua numai cu acordul prealabil al
Municipiului Tg Secuiesc
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna
Va folosi imobilul mai sus mentionat numai in scopul prevazut in Proiect si in
conformitate cu prevederile prezentului acord
- Orice modificare, interventie pe imobil se va efectua numai cu acordul prealabil al
proprietarului, Municipiul Tg Secuiesc si finantat de catre AJOFM Covasna
- Cheltuielile cu intretinerea imobilului – consum de gaz, apa, canalizare, electrice, etc in
aceasta perioada vor fi suportate de catre AJOFM
- Toate cheltuielile suplimentare si neprevazute la data semnarii acordului, cad in sarcina
AJOFM Covasna
- La expirarea perioadei de implementare si finalizare, AJOFM va preda in stare buna
imobilul proprietarului , Municipiul Tg Secuiesc, iar investitiile efectuate vor fi castigate
de catre Municipiul Tg.Secuiesc, fara nici o pretentie ulterioara din partea AJOFM
4. Conduita partenerilor
4.1 Pe toata perioada valabilitatii acestui Acord, partenerii se obliga sa respecte prevederile
acestui document, sa adopte un comportament adecvat principiilor statuate in prezentul Acord
si sa se abtina de la orice manifestare care ar putea prejudicia procesul de realizare a
Proiectului sau ar intra in contradictie cu principiile si valorile promovate in reglementarile
aplicabile Granturilor SEE 2009-2014.
4.2 Partile se angajeaza sa respecte si sa duca la indeplinire deciziile, solicitarile si instructiunile
emise de OP in scopul realizarii proiectului.
5. Durata
5.1 Prezentul acord este valabil incheiat in momentul semnarii lui de catre toti partenerii, pe
perioada de implementare a proiectului si pana la data finalizarii acestuia sau pana la orice
alta data stabilita de parteneri in vederea asigurarii continuarii si/sau dezvoltarii activitatilor
dupa incheierea finantarii.
6. Aspecte financiare: Valoarea estimate al investitiilor care se vor efectua in cadrul
Proiectului este de 386.050 lei, suportate de AJOFM Covasna
7. Costuri indirecte : ………………

8. Solutionarea conflictelor: orice litigiu ivit din interpretarea si executarea prezentului accord
vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care partile partenere nu cad de accord asupra
solutionarii conflictului pe cale amiabila, acesta se vor adresa instantelor judecatoresti
competente.
9. Modificarea Acordului de parteneriat
9.1 Modificarea prezentului Acord se face la initiativa oricarei parti, dar numai cu acordul tuturor
partilor.
9.2 In cazul in care partile convin modificarea prezentului Acord, se va incheia un act aditional.
Actul aditional va respecta conditiile de forma si fond ale prezentului document. In situatia
unor modificari care pot aduce atingere modului de implementare a Proiectului, aceste
modificari vor fi aduse la cunostinta OP.
10. Dispozitii finale
10.1In scopul stabilirii unei comunicari eficiente, fiecare parte a desemnat urmatoarele personae
de contact:
A) Pentru PP
Domnul/doamna…………………
Telefon ………………………..
Fax………………….
E-mail……………………..
B) PentruPartener…………………………
Domnul/doamna…………………
Telefon ………………………..
Fax………………….
E-mail……………………..
Semnaturi parteneri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Szabó István

SECRETAR
Zátyi Andrei

