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Jbrmat starulard -

Numdr inregistrare/dat a: M1280125.11.201 4 (laliderul de parteneriat)

Pirfile.

-

Asociafia PartNET

- parteneriat pentru Dezvoltare Durabili cu sediul

Mezanin, Sector 3, Bucuresti, codul fiscal rg6go22t, Lider de parteneriat

-

CENTROCOOP-UNIUNEA NATIONALA

A COOPERATIEI DE CoNSUM cu sediul in

PLEVNEI 46-48, SECTOR l,BUCUREgrI, cod fiscal 554r643 - partener

-

CALEA

I

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT - Piatra NeamJ, str.Alexandru cel Bun, nr.27, jude\ul
NeamJ, codul
fiscal 2612839, partener 2

-

ASOCIATIA DE PROMOVARE A DEZVOLTARII REGIONALE SI INTEGRARII
SOCIALE, CU
sediul in Spatarul Nicolae Milescu nr. 51, bl. PN8, sc. D, ap.74, Constanta, judetul
Constanta, Romania, cod
fiscal

-

3

120097

1- partener 3;

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA -

Tdrgovigte, judeJul D6mbovila, Pia{a Tricolorului Nr.

pogtal 130060, cod fiscal RO 4280205 - partener 4

-

CONSORZIO CONSULTING, cu sediul in VIA TOMMASO FIORE
ITALIA, codul fiscal 03177590720 -partener 5

N.

l,

cod

15, 70015, NOCI, BARI,

au convenit urmatoarele:

Art.l Acordul

1'1

de asociere

Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, pdrlile igi exprima acordul de asociere
in vederea
implementirii proiectului ,,ME$TERUL TURISTIC - Integrarea abilitifilor mestegugiregti
in turismul
local - alternativl viabili de revitalizare a spa{iului rural" Este in in{elegerea pfu-filor
cd prezentul acord
reprezintd o convenJie privind cooperarea parfilor in atingerea scopului comun,
nu reprezintd prest6ri de

servicii intre parteneri gi nu dd nastere unei noi persoanejuridice constituite de/intre parteneri.

Art. 2 Obiectul

2'l obiectul acestui pafienetiatilreprezintd stabilirea responsabilitdlilor fiecdrui partener in vederea
implement6rii
proiectului ,,ME$TERUL TURISTIC - Integrarea abilitSlilor mestegugdregti
viabili de revitalizare a spafiutui rural", numdrul (codul proiectului)
propuneri de proiecte nr. 135.

in turismul local - alternativi

131192, care este depus in cadrul cererii de

2'2Prevederile cererii de finanlare inclusiv anexele acesteia sunt direct aplicabile prezentului
Acord de parteneriat.
in cazul unor discrepanle intre prevederile prezentului Acord de parteneriat gi cele ale
cererii de

Se va intelege cd',

finan{are, acestea din urmd vor prevala.

Art.3 Principiile de buna practici ale parteneriatului
3.1 Toli partenerii trebuie sd contribuie larealizarea oroiectului in modalitdtile
precizate in cererea de finantare si
prezentul acord de parteneriat.

3'2 Pir'file trebuie sd se consulte in mod regulat gi sd se informeze asupra tuturor
aspectelor privind evolu{ia

proiectului.

t

3.3 To[i partenerii trebuie sd implementeze activitdtile cu respectarea
standardelor

cele mai

inalte.
3.4 Parlenerii sunt obligati sd respecte regulile privitoare la conflictul
de interese
in cazul apariJiei unui asemenea conflict, sd dispund luarea mdsurilor
ce conduc la

, lar,
lui. in

cazcontrar, semnatarii prezentului acord in{eleg c6 contractul de finan{are
poate fi

Management/oPosDRu responsabil de plin drept,

ftrd

punere

in intarziere,

tdJii de

fl

arbitral/unei instante judecdtoreqti 9i frrd indeplinirea altor formalitati.
cu excentia
(Liderul de parteneriat) a unei simple informdri cu privire larcziliereacontractului.

i

tribunal

bdtre Beneficiar

3'5 Semnatarii prezentului acord de parleneriat inleleg gi acceptb faptul
cd nerespectarea culpabild a prezentului acord
de parteneriat, indeosebi in relaJia cu AMPosDRU/oPosDRU responsabil,
poate avea drept consecinl 6. rezilierea
contractului de finan{are qi, dupd caz, excluderea Liderului de parleneriat,
a oric6ruia dintre pafteneri sau a tuturor
membrilor patleneriatului de la acordarea de finan{are nerambursabild
din FSE, pentru o perioad[ de p6n6 la2 ani,in
condi{iile specificate in Ghidul Solicitantului Condilii Generale CondiJii
Specifice.
9i
3 '6 Semnatarii prezentului acord in{eleg gi acceptd
faptul cd rolurile si responsabil itdlile prev1zute la art.6. l, ce revin
frecareia dintre pdrfile semnatare, vor fi indeplinite prin utrlizarea
de resurse umane proprii gi/sau externalizare de
activitSfi' Extemalizatea de activitdli este acceptatd dacd a fost in mod explicit
descrisd in cererea de finanfare, la
subsecliunea corespunzatoare 9i dac6 se supune regulilor prevdzute
de Ghidul Solicitantului - condi{ii Generale gi
Specifice 9i legislaliei nafionale aplicabile.

Art.

4 Durata acordului

4'lDurata acordului

este de 18

luni perioada de implementare

luni de la data de incepere a perioadei de implementare a proiectului qi
excede cu 36

a

proiectului. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului
conduce automat la

extinderea duratei prezentului acord.

Art. 5 Drepturi
5.1

9i

obligaJii ale partenerilor

Drepturi gi obligalii ale Liderului de parteneriat

a)

Liderul de Parteneriat va depune cererea de finan{are gi anexele acesteia,
conform formatului gi modalitdlilor
stabilite prin Ghidul Solicitantului, gi va semna contractul de finanJare,
acestuia revenindu-i, in raporlurile
cu AMPOSDRU/OPOSDRU delegat, responsabilitatea finald in
implementarea proiectului

in conformitate

cu prevederile contractului de finanJare.

b)

Liderul de Parteneriat va consulta parlenerii cu regularitate, ii va informa
despre progresul acliunii gi le va
furniza copii ale rapoartelor de impiementare gi ale tuturor documentelor
cu impact asupra bunei desfdqurdri
a implementdrii proiectului.

c)

Propunerile pentru modificdri ale proiectului (de exemplu: activit6fi, parteneri,
etc.), trebuie sd tie convenite
cu partenerii inaintea solicitdrii aprobarii de catre AMPosDRU/oposDRU
delegat. cand nu se ajunge la
un acord asupra modificdrilor, liderul de parteneriat va indica acest lucru
atunci cand va solicita aprobarea
AMPOSDRU' Substituirea partenerilor, ftrd consimlimdntul scris al
acestora, este posibil6 doar in cazul
nerealizdrii culpabile de cdtre aceqtia, dovedite AMPosDRU/oposDRU
delegat, a activitaillor asumate, in
cazul nerespectdrii procedurilor stabilite pentru buna implementare proiectului
a
sau in ipoteza deschiderii
procedurii insolventei faJd de acegtia.

d)

Semnatarii prezentului acord de parteneriat inJeleg gi acceptd cd nu
se pot elimina parteneri din proiect ftr6
inlocuirea acestora cu alte entitdtri cu personalitate juridicS ce indeplinesc
condiJiile reglementate de Ghidul
Solicitantului condilii Generale gi Specifice, preiau cel pu{in obliga{iile
asumate de partenerul pe care il
inlocuiesc 9i fac dovada unei capacitdli tehnice, operaJionale gi financiare
cel puJin simi1are cu a partenerului
pe care il inlocuiesc. Nu se pot elimina parteneri din proiect
cu preluarea obliga{iilor asumate de acegtia de
cdtre pafienerii existenti.

e)

costurile angajate de parteneri sunt eligibile in acelagi
parteneriat, corespunzd.tor roiurilor avute in proiect.

0

Semnatarii prezentului acord de patteneriat in{eleg gi accepta s6
colaboreze gi s6 susfina derularea
proiectului, inclusiv prin achiziJionarea echipamentelor necesare pentru
buna desftgurare a programelor de
formare gi prin activitdji de informare gi publicitate pe toatA durata-proiectului.

fel ca gi costurile

angajate de catre liderul de

g)

6y2:

Sd respecte termenele de derulare ale proiectului, precum gi termenele
cheltuielilor.

h)

Sd duc6 la indeplinire obiectivele cuprinse

in cererea de finanlare qi asumate prin

5,2. Drepturi 9i obligaJii ale partenerului/partenerilor

a)

Sd colaboreze qi sd sus{ind derularea proiectului

in modalitdlile precizate in cererea de

acord de parteneriat.

b)
c)
d)
e)
0
Art.

Sd pund la dispozi{ie sau sd furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv
cele necesare pentru
asigurarea bunei desldgurdri a activitd|ilor pentru care este responsabil, conform cererii de
finanfare.

Sa informeze partenerii qi sd pund la dispoziJia acestora documentele necesare ce atesta realizarea
activitdtrilor asumate gi a cheltuielilor efecruate.
Sd respecte termenele de derulare a

proiectului qi decontarea cheltuielilor.

Sd ducd la indeplinire obiectivele cuprinse in proiect,

in condiliile stabilite prin contractul de finanJare.

Sd mentind o eviden{6 contabild anaiiticd, utilizdnd conturi analitice pentru reflectarea
tuturor operaJiunilor
referitoare la implementarea activitdtilor ce ii revin, in conformitate cu dispozi(iile legale in vigoare.

6 Responsabilitifile partenerilor in implementarea proiecturui

6'1 Responsabilitd{ile Partenerilor sunt descrise in tabelul de mai jos gi corespund prevederilor
cererii de finan{are
carc teprezinlS documentul principal in stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
Organiza\ia

Roiuri gi responsabilitdJi

in

proiect (se va corela cu cererea de

finanlare)

Liderul de parteneriat

Rolul liderului de parteneriat este de a asigura managementul

de

ansamblu al proiectului, inclusiv gestiunea ftnanciara gi a documentelor

justifi cative ale proiectului.

Coordoneaza organizarea
activitdtrilor proiectului

in

gi

implementarea corespunzdtoare

conformitate

cu

cererea

de

a

finan{are,

contractul de finanfare, reglementdrile legislative in vigoare.
Definegte tipul de documente care vor

fi

utilizate de cdtre personalul

proiectului.

Participa cu experti in echipa de implementare si de management a
proiectului;

Pafticipa

la monitorizarea si

evaluarea proiectului,

la raporlarea

tehnico-financiara, desfasoara proceduri de achizitii publice si asigura
expertiza contabila si auditul proiectului..

Pafticipa la activitatea de informare si publicitate a proiectului, prin
ctearea

si diseminarea materialelor de promovare a proiectului, prin

participare

la

evenimentele organizate

in

proiect, prin organizarea

conferintelor de lansare si de final a proiectului, prin dezvoltarea siteului web al proiectului.
coordoneaza organizeaza serviciilor de consiliere a grupului tinta in
initierea/operarea unei micii afaceri in domeniul mestesusaresc.

-

Coordoneaza organizarea serviciilor de
profesionala a somerilor/persoanelor in
abilitati in domeniul mestesuqaresc.

si

coordoneaza
mestesugaresti

S4i N€l

dezvolta Studiile privind abilitatile

in cele

si

activitatile

12 judete, Strategiile de integrare a activitatii

mestesugaresti locale in activitatea turistica in cele 12 judete. concepe

si implementeaza campaniire de promovare a potentialului de afaceri
in
domeniul mestesugaresc si a abilitatilor si competentelor beneficiarilor.
Elaboareaza materiale suport

informare, consiliere

/

in

vederea furnizarii serviciilor de

orientare profesionala, formare profesionala,

consiliere si asistenta in vederea initierii unei afaceri

Asigura conceptia unui program pilot de sustinere

a

promovarii

integrarii mestesugurilor in turismul local la nivelul judetelor Neamt
si
Dambovita.

Pafticipa

la

organizarea

si

desfasurarea cursurilor

de

formare

profesionala oferite grupului tinta din judetele proiectului.

Participa

la

vizita pentru identificarea locala

a

bunelor practici

organizata in Italia.

Planificd gi asigurd organizarea tuturor activitatilor proiectului in ceea

ce privegte perioada, modul de desfrgurare, regulile care

trebuie

respectate, etc. in urma consultarii cu partenerii

Korul parlenerului

I

este de

a

participa cu experli

in

echipa de

implementare si de management a proiectului;

Participa la monitorizarea proiectului, la raportarea tehnico-fi nanciara
din partea partenerului si desfasoara proceduri de achiziliipublice.

Parlicipa

\a

activitatea de informare

si publicitate a proiecturui,

la

diseminarea materialelor de promovare a proiectului, la evenimentere

organizate

in cadrul proiectului (inclusiv conferinta de lansare si de

final a proiectului).
Partenerul are

in

rolul

de a asigura expettiza in domeniul mestesugaresc
cadrul tuturor activitatilor proiectului si investighe aza situatia

mestesugariior fara un loc de munca (identificare, venituri, abilitati.
interese) in vederea inscrierii in proiect.
Partenerul va participa ra vizita pentru identificarea locala a bunelor

practici organizata in Italia.

Raspunde de identificarea persoanelor fara

mestesugaresti

si de furnizarea de exoert

mestesugaresc consilierilor/formatorilor/experti

Adopta decizii, utilizeaza documente si proceduri, incheie contracte si
efectueaza plati in cadrul proiectului numai dupa validarea
acestora de
catre paftenerul principal.

Rolul partenerului

2

este de

a

p@

implementare si de management a proiectului;

Participa la monitorizarea proiectului, la raportarea tehnico-financiara
din partea partenerului si desfasoara proceduri de achizitiipubrice.

Participa

la

activitatea de informare

si publicitate a proiectului,

la

diseminarea materialelor de promovare a proiectului, la evenimentele

organizate in cadrul proiectului (inclusiv conferinta de lansare si
de
final a proiectului).
Partenerul are rolul de a asigura imprementarea unui program pilot
de
sustinere a promovarii integrarii mestesugurilor in turismul local
la
nivelul judetului Neant.
Participa la identificarea, selectarea si mentinerea in proiect a grupurui
tinta din regiunea Nord-Est.

Pafticipa Ia acrivitatea de informare si consiliere profesionala pentru
grupul tinta din regiunea Nord-Est.

Pafticipa

la

organizarea

si

desfasurarea cursurilor

de

formare

profesionala oferite grupului tinta din Regiunea Nord-Est.

Partenerul participa la elaborarea unei Strategii la nivel judetean
de
sustinere a integrarii activitatilor mestesugaresti in activitatile
turistice
locale, la dezvoltarea si aproba'ea unui program pilot de sustinere
de
catre administratia locala a dezvoltarii micilor afaceri care valorifica

abilitatile mestesugaresti in contextul turistic local, de implementarea
actiunilor de promovare la nivel rocal de sustinere a programurui pilot.
Pafienerul va participa
practi ci or ganizata

la vizita pentru identifi carea locala a bunelor

in Italia.

Adopta decizii, utilizeaza documente si proceduri, incheie contracte
si
efectueaza plati in cadrul proiectului numai dupa validarea
acestora de
catre paftenerul principal.

Rolul partenerului

3

este de

a

participa

implementare si de management a proiectuf ui:

\2,1,

Participa la monitorizarea proiectului. la
din partea partenerului si desfasoara proceduri de ach

Participa la activitatea de informare si publicitate a proiecturui,
ra
diseminarea materialelor de promovare a proiectului, la evenimentele

otganizate in cadrul proiectului (inclusiv conferinta de lansare
si de
final a proiectului).

Parlenerul are rolul de

a asigura un sistem de caritate la

activitatilor de informare, consiliere
perspectiva procedurala;

si

nivelul

formare profesional din

in acest sens defineste cerinte si

standarde

procedurale pentru toate activitatile tehnice ale proiectului.
Totodata,
paftenerul are ro1 de a dezvolta, impreuna cu liderul de parteneriat,

un

Ghid de orientare profesionala pentru ocupatia de Agent de turism
pentru circuite tematice, un Rapoft privind influenta ocupatiei
de Agent

de turism pentru circuite tematice asupra mediului inconjurator si
dezvoltarii durabile si un Ghid pentru o invatare eficienta in vederea
dezvoltarii competenteior

in

ocupatia de Agent de turism pentru

circuite tematice. Paftenerul are si rolul de a dezvolta n model de plan
de afacere cadru pentru

micii mestesugari.

Partenerul are rolul de a asigura controlul activitatilor in regiunea
Sud-

Est, de a verifica participarca grupului tinta la activitatire proiecturui
in

regiunea Sud-Est,

de a verifica

respectarea metodologiilor de

impiementare a activitatilor in Regiunea Sud-Est.

Adopta decizii,'ti\izeaza documente si proceduri, incheie contracte
si
efectueaza plati in cadrul proiectului numai dupa validarea
acestora de
catre paltenerul principal.

Rolul partenerului

4

este de u

@

implementare si de management a proiectului;

Participa la monitorizarea proiectului, ra raportarea tehnico-financiara
din partea partenerului si desfasoara proceduri de achizitii publice.

Participa la activitatea de informare si pubricitate a proiectului,
la
diseminarea materialelor de promovare a proiectului, la evenimentele

organizate

final

a

in cadrul proiectului (inclusiv conferinta de lansare si

de

proiectului).

Paftenerul are rolul de a asigura implementarea unui program pilot
de
sustinere a promovarii integrarii mestesugurilor in turismul rocal

ra

nivelul judetului Dambovita.

/
Participa la identificarea, selectarea si nrenti
tinta din regiunea

Sud-Muntenia.

Iq

Participa la activitatea de informare si consili

!

grupul tinta din regiunea Sud-Muntenia.

Participa

la

organizarea

si

uuoE

desfasurarea cursurilor

de

formare

profesionala oferite grupului tinta din Regiunea Sud_Muntenia.

Partenerul participa la eraborarea unei Strategii la nivel judetean
de
sustinere a integrarii activitatilor mestesugaresti in activitatiie
turistice

locale' la dezvoltarea si aprobarea unui program pilot de sustinere
de
catre administratia locala a dezvoltarii micilor afaceri care valorifica

abilitatile mestesugaresti in contextul turistic local, de implementarea
actiunilor de promovare la nivel local de sustinere a programului pilot.
Partenerul va participa

la vizita pentru identificarea locala a bunelor

practici organizata in Italia.
Adopta decizii, uti\izeaza documente si proceduri, incheie contracte si
efeclueaza plati in cadrul proiectului numai dupa validarea acestora
de
cafte paftenerul principal.

Rolul partenerului

5

este de

u

pa@

implementare si de management a proiectului;

Pafticipa la monitorizarea proiectului, la raportarea tehnico-financiara
din partea parlenerului si desfasoara proceduri de achizitiipublice.

Participa la activitatea de informare si publicitate a proiectului,
la
diseminarea materialelor de promovare a proiectului, la evenimentele
organizate in cadrul proiectului (inclusiv conferinta de lansare
si de
final

a

proiectului).

Parlenerul are rolul de

a investiga

bune practici

in Itaria

privind

dezvoltarea mediului rural, cu accent pe promovarea

si dezvoltarea
antreprenoriatul rural si dezvoltarea resurselor umane din zonele
rurale,
privind crearea de mestesugari a unor mici afaceri, privind integrarea
activitatii mestesugaresti traditionale in turismul local si privind rolul
turismului

in

promovarea

si

dezvoltarea sectorului mestesugaresc.
Parlenerul va asigura si organizarea vizitei pentru identificarea
rocala a
bunelor practici pentru 25 de persoane din grupul tinta interesate
de

initierea unei mici afaceri in domenil mestesugaresc.
Partenerul raspunde de elaborarea unui compediu de bune practicii
privind initierea/operarea de mici afaceri in domeniul mestesugaresc.
Partenerul raspunde de organizarea vizitei de studii pentru minim
25
beneficiari.

Adopta decizii, utilizeaza documente si
efectueaza

plati in cadrul proiectului nu

catre paftenerul

principal.

i

3

Nota: Se vor descrie rolurile 9i responsabiiitd{ile fiecirui paftener pe durata impleme
fost ele asumate prin cererea de finanJare.

'Wg

Art.7 Angajamente financiare intre Parteneri
7.1 Pentru activitdtriie desfigurate in conformitate cu 411.6, Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum
urmeazd:

a cheltuieiilor eligibile angajate pe
proiectului [Lei, inclusiv TVA eligibil]

Organizatia

Valoare estimatd

perioada

Liderul de parteneriat
10.356.311.75

Parlener

1

553.078.90
Parlener 2

448.677,r8
Partener 3
668.554,15
Partener 4
68s.891.88
Partener 5
931.816,00

Total (se va corela cu valoarea eligibild a
proiectului)
13.644.329,86

7'2 Cheltuielile eligibile efectuate de cdtre Parleneri vor fi rambursate de catre AM/OI De baza documentelor
justificative prezentate, in conditriile stabilite in Contractul de finanJare.
7 '3 in cazul in care Liderul de parteneriat va solicita AM/OI acordarea de prefinanJare, in nume propriu sau pentru
pafieneri, pdr{ile convin ca suma primit6 cu titlu de prefinanJare sa fie repartizal|dupd cum urmeazd:

Organiza\ia

Valoare prefinanJare (maxim l0o/o din valoarea stabilitd la art 7 .l. la
nivelul fiecdrei organizalii care are dreptul la primirea prefinantdrii,
conform prevederilor legale in vigoarel)

Lider de pafieneriat
1.035.631.17
Partener

1

47.207,00
Partener 2
Partener

3

66.855.00
Partener 4
Partener 5
0,00
Total
1.149.693,70

In vederea recuperdrii sumelor acordate cu titlu de prefinanJare, partenerii rdspund solidar in aplicarea mecanismului
de recuperare, stabilit de

AM/OI responsabil prin contractul

de finanJare.

' OUG 6412009, privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta prin excepJie, in
cazul proiectelor a c5.ror valoare eligibilA este mai micd de L000.000
d
eligibild a proiectului, in conformitate cu prevederile art.15 (2) c) din
a
prevederilor ordonanlei de wgentrI a Guvemului
privind
penmr
obiectivul convergenla.

nr

lei,
HG
gest

7.4
t.+ Plrtile
rarute convrn ca sumele rambursate de Al,4/oI corespunz[toare
cheltuel

parteneri dupd cum urmeazd:
Organizalia

1n rparfite

in tre

% cheltuieli indirecte

Lider de Parteneriat
Partener

1

Partener 2
Partener 3
Pafiener 4
Partener 5

7'5 Partenerii sunt de acord sd asigure contribufia la acest proiect a$a
cum se precizeazd in cererea de finanJare in
9i
prezentul Acord de Parleneriat. Astfel, Partenerii convin
sd contribuie la cofinanfarea proiectului dup6 cum urmeazat:
ContribuJia la proiect

LEI
207.726,24
11,061,5g

13.371,09
13.717,94

Total (se va corela cu valoarea
totald a contribufiei proprii din
contractul de finan{are)

Art.8 Achizifii Publice
Achizifiile in cadrul proiectului vor fi ftcute de cdtre Liderul de parteneriat
sau oricare alt partener, cu
condiliilor din contractul de finanJare gi

Art.

a

respectarea

instrucliunilor emise de AI\zVoI qi/sau alte organisme abilitate.

9 Transferurile intre parteneri

9'1 tn vederea rambursdrii de catre AMPOSDRU a cheltuielilor efectuate
in cadrul proiectului, fiecare panener, pe
baza activitd\ilor desfbgurate gi conform timpului alocat, va emite
o cerere de rambursare-(conform prevederilor
legale) cdtre Liderul de partenerat in termen de de 10 zile de
\a data inchiderii perioadei de referinta a cererii de
rambursare comunicata de liderul de parleneriat partenerilor
cu cel putin 20 zile inainte.

9'2'Plttlile sunt de acord ca emiterea cererii de rambursare sd se fac6
insoJitd de documentele justificative ce atest'
efectuarea cheltuielilor solicitate spre rambursare, desftqurarea
activitafllor conform prevederilor cererii de finan{are
gi a cerintelor AMPOSDRU/OI. semnatarii prezentului
acord de parteneriat inJeleg gi accepta sd pun6 la dispozilie
toate documentele necesare justificdrii activitdtilor
cheltuielilor
efectuate solicitate de AMpoSDRU/OIPOSDRU
$i
responsabil.

9'3 Sumele aferente prefinanJdrii solicitate qi rambursdrii

cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului de cdtre
pafteneriat vor fi primite in contul/conturile dedicate,
deschise pe numele Liderului de parteneriat, in conlbrmitate
cu
prevederile legale in vigoare.

9.4' Liderul de parteneriat are obligalia de a transfera paftenerilor,
in termen de 3 zil
(sau 6 zile lucrdtoare in cazul partenerilor transnafionali)
sumele prevdzute la art. 9.3 . @
cadrul parteneriatului.

9.5' Liderul de parteneriat are obligaJia transmiterii unei
notificdri scrise atdt

U/OI

responsabil, cu privire 1a efectuarea viramentului
in conturile partenerilor.

3"r;*::111,:i:'"1911T
in conturile
dobdnda acumulatd
de cdtre

Art.

acord

p?rtenTat si/sau.parlenerii sdi benefic iazd desume
efinan{are,
de prefinanlare deschise pe numele fiecdrei organizalii
izafii se raporteazd" gi se va deduce

AMPOSDRU/Oi responsabil din sumele rambursate.

10 Proprietatea

10'1 Proprietatea, titlurile qi drepturile de proprietate
intelectuala 9i industrial[ privind rezultate]e proiectului,
raporldrile gi alte documente legate de acesta vor rdmdne
Beneficiarului/Liderului de parteneriat. Beneticiarul/Liderul
de parteneriat va acorda AMPOSDRU
9i oIPoSDRU delegat dreptul de a uti\iza gratuit gi dupd cum considerd
necesar toate documentele rezultate in urma Proiectului,
oricare ar fi forma acestora, dacd nu se ?ncalc6 drepturile
existente de proprietate industriald gi intelectualb. Posesia
bunurilor achizi{ionate pe parcursul perioadei de
implementare a proiectului se stabileqte de comun
acord de cdtre parteneri.

Art.

11 Confidenfialitatea

11'1 Pdrfile semnatare ale prezentului acord convin sd pdstreze
cadrul gi pe parcursul implementdrii proiectului qi sunt de

in strictd confidenJialitate informaJiile primite in

acord si prevind orice utilizare sau divulgare neautorizata
a

unor astfel de informaJii' Pdrtile inteleg s6 urilizeze informaJiile
confidenfiale doar in scopul de a-gi indeplini

obligaJiile din prezentul Acord de parteneriat.

Lrt.

12

Notificiri

12'1 orice comunicare intre Parteneri in legaturd cu prezentul
Acord se va face in scris.
72.2 orice document scris trebuie inregistrat atat la transmitere
c6t gi la primire.

12'3 comunicdrile intre pdrti care nu se referd la datele gi
informatiiie confidenJiale se vor face de asemenea prin
telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condilia ca primirea
comunicdrii sa fie confirmatd gi s4 poatd fi doveditd.

Art l3
13'

Legea

aplicabili

I Prezentului Acord i

se va aplica gi va

fi

interpretat in conformitate cu legea rom6n6.

13'2 Pe dutata prezentului Acord, pdrlile vor avea dreptul
sa convinb in scris asupra modificdrii anumitor clauze,
prin
act adifional, oricand interesele lor cer acest lucru sau
card aceste circumstanle au loc ai nu au putut fr prevdzute in
momentul in care s-a incheiat prezentul Acord de parteneriat.

Art.

14

Litigii

l4'l orice
intre P6(i,

solufionatd

in legdturd cu prezentul Acord va fi solutionata pe calea negocierilor
disputei, aceasta va n

il::iffi'.Tl,lJi::*o#iil,,":'"Ti;l**

Art.15 Prevederi finale
15' I Pdr{ile garanreazd cd' reptezentantii numiti
ale cdror semndturi apar maijos au fost investiJi, la
data
semndrii/execut6rii prezentului contract/acord de parteneriat,
cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul
Acord de Parteneriat.

10

Prezentul Acord a fost intocmit gi semnat ra Bucuresti ast6zi.25.rl.2
14 rn

de numdrul de parteneri

semnatari, inclusiv liderul

de

/ (numarul

oarl eneriat,

AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil) exemplare originale, in limb
pentru AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, toate
avand aceeasi va Loare

plus un

legald.

4,A

de

ex
Rl

o

[J

/e
LT.t
\q(.rrDeY
Numele gi funclia persoanelor

Semndtura

Data gi locul

Semndtura

Data qi locul

Semndtura

Data qi locul

Semndtura

Data gi locul

Semndtura

Data gi locul

autorizate sd semneze

Lider de parteneriat

Asociafia PartNET Parteneriat pentru
Dezyoltare

Durabill

Numele gi funclia persoanelor
Partener

I

autorizate sd semneze

CENTROCOOP-

UNIUNEA
NATIONALA A
COOPERATIEI DE
CONSUM

Numele gi func{ia persoanelor
autotizate sd semneze

Partener 2

CONSILruL
JUDETEAN NEAMT

Numele gi funcJia persoanelor
Partener 3

autorizate sd semneze

ASOCIATIA DE
PROMOVAREA

DEZVOLTARII
REGIONALE SI
INTEGRARII SOCIALE

Numele gi funcfia persoanelor
autorizate sd semneze
Partener 4

CONSILIUL
JUDETEAN
DAMBOVITA

11

a

Numele gi funclia persoanelor
autorizate sd semneze

Partener 5

CONSORZIO

CONSULTING

ltfvo9

I2

