ACORD DE SPRIJIN

Art.1. Părțile
1.1. FUNDAȚIA CULTURALĂ CZEGEI WASS, cu sediul în Reghin, str. Pandurilor nr.49/B,
județul Mureș, reprezentată prin Președinte - doamna Bakos Katalin, în calitate de
promotor de proiect, pe de o parte
și
1.2. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, autoritate publică constituită la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale, cu sediul în Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod fiscal
4322980, cod IBAN RO27TREZ24A875000591100X, deschis la Trezoreria Municipiului
TîrguMureş, reprezentat prin domnul Péter Ferenc având funcția de Preşedinte, în
calitate de instituție de sprijin, pe de altă parte,
au convenit la încheierea prezentului acord de sprijin, în următoarele condiţii:
Art.2. Obiectul
Art.2.1 Obiectul acordului îl constituie sprijinirea de către Consiliul Județean Mureș a
implementării proiectului „Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca
Mureșului”, de către Consiliul Județean Mureș în vederea creșterii impactului
activităților și atingerii obiectivelor stabilite în proiectul depus de către Fundația
Culturală Czegei Wass în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor”, apelul de proiecte „Dezvoltare locală”.
Art.3.Principiile de bună practică ale colaborării
3.1. Promotorul de proiect va informa Consiliul Județean Mureș asupra evoluției
proiectului și va comunica în timp acțiunile care vor avea loc oferind posibilitatea ca
reprezentanții Consiliului Județean Mureș să participe la acestea.
3.2. Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor
aspectelor privind activitatea ce va face obiectul Acordului de colaborare.
3.3. Părțile trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și
de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență,
în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
3.4. Consiliul Județean Mureș va oferi sprijin participativ la organizarea Evenimentului
de lansare a proiectului prin asigurarea locației.
3.5. Consiliul Județean Mureș va oferi sprijin profesional în implementarea și
promovarea proiectului, prin participarea unui reprezentant din partea Consiliului
Județean Mureș, atât la inaugurarea proiectului cât și la unele evenimente din cadrul
proiectului, având ca temă incluziunea socială.
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Art.4. Durata acordului
4.1. Acordul de sprijin intră în vigoare după semnarea contractului de finanțare și
încetează la terminarea implementării proiectului, care are o durată de 2 ani.
4.2. Părțile se obligă să deruleze prezentul Acord cel puțin până la data aprobării
raportului final al proiectului de către Operatorul de Program.
Art.5. Drepturi și obligații ale părților
5.1. În vederea îndeplinirii scopului prezentului Acord, părțile au următoarele drepturi și
obligații:
a) să desemneze și să comunice celeilalte părți, persoana/persoanele și datele de
contact ale acestora în vederea derulării prezentului acord;
b) să se implice și să coopereze active în vederea realizării schimbului de informații în
vederea îndeplinirii obiectului prezentului acord;
c) să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate cu ocazia îndeplinirii
obiectului prezentului acord, atâta timp cât acestea nu reprezintă informații de interes
public, cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare
neautorizată a unor astfel de informații;
d) să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul legitim de a-și îndeplini în mod
adecvat obligațiile din prezentul acord;
e) să aducă la cunoștința celeilalte părți orice dificultate întâmpinată și să propună,
după caz, măsuri de remediere.
Art.6. Legea aplicabilă
6.1. Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația
românească.
6.2. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru,
când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi văzute în momentul în care s-a
executat prezentul Acord sau când modificarea anumitor clauze din prezentul acord
derivă din modificarea clauzelor contractului de finanțare încheiat între Promotorul de
proiect și Operatorul de Program.
6.3. Eventualele amendări ale Acordului nu trebuie să contravină obligațiilor asumate de
către partenerul principal prin contractul de finanțare a proiectlui.
Art.7. Litigii
7.1. Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi
soluționată pe calea negocierilor între părți, iar în situația în care acestea nu ajung la
niciun acord privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționată de instanțele
competente.
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Art.8. Dispoziții finale
8.1. Promotorul de Proiect declară că, prin semnarea acestui Acord, Consiliul Județean
Mureș nu are nici o obligație financiară față de Fundația Culturală Czegei Wass.
8.2. Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos, au
fost investiți cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Acord de
parteneriat.
Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la Târgu Mureș astăzi,__________, în 2
exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru
Operatorul de Program, toate având aceeași valoare legală.

Fundația Culturală Czegei Wass

Consiliul Județean Mureș

Președinte

Președinte

Bakos Katalin

Péter Ferenc
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