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Anexa la Hotărârea C.J. Mureş nr.39/25.03.2021 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) 

Nr._________/______2021 

 

 

Art. 1. Părțile 

1.1. Asociația Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI”, cu sediul în Târgu Mureș, str. Plutelor, 
nr.2, jud. Mureș, cod fiscal 13834156, reprezentată prin domnul Tripon Avram - Președinte  
al asociației - în calitate de Solicitant, 

1.2. Sindicatul „Pro Educația” al salariaților din Universitatea „Petru Maior”, cu 
sediul în Târgu Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.1, cod fiscal 35291450, reprezentat prin doamna 
conf.univ. Arina–Florența Modrea – Președinte al sindicatului - în calitate de Partener 
social,  

şi 

1.3.  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, autoritate publică constituită la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale Județul Mureș, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având 
cod fiscal 4322980, cod IBAN RO27TREZ24A875000591100X, deschis la Trezoreria 
Municipiului Târgu Mureş, reprezentat prin domnul Péter Ferenc, în calitate de Preşedinte, 
denumit în continuare, Partener  

au convenit următoarele: 

Art. 2.  Obiectul 

Obiectul acestui acord îl constituie cooperarea cu privire la identificarea și agrearea 
modalităților de realizare a acțiunilor comune pentru punerea în aplicare a activităților 
aferente proiectului „EDEN - Rețea evolutiva pentru susținerea și promovarea 
dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile 
administrației publice”, care este depus în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 – 2020, apelul de proiecte POCA/659/2/1- „Consolidarea capacității 
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la 
nivel local” pentru regiunile mai puțin dezvoltate. 

Art. 3. Principiile de bună practică ale colaborării  

3.1 Părțile trebuie să contribuie la realizarea activităților planificate pentru proiect și să își 
asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum este definit în prezentul Acord. 

3.2 Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind activitatea ce face obiectul Acordului. 

3.3 Părțile trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de 
etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în 
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat. 

Art. 4.  Durata acordului 

4.1 Acordul de parteneriat de dezvoltare locală intră în vigoare la data semnării de ambele 
părți. 

4.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord cel puțin până la 6 (sase) luni după 
finalizarea proiectului, respectiv data aprobării raportului final al proiectului de către 
Operatorul de Program. 

Art. 5. Drepturi și obligații ale părților 
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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 activ în vederea realizării schimbului de date și 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. Responsabilitățile părților în implementarea Acordului de parteneriat pentru 
dezvoltare locală: 

Activitățile proiectului „EDEN - Rețea evolutiva pentru susținerea și promovarea 
dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile 
administrației publice” în cadrul proiectelor sunt: 

• organizarea de evenimente locale într-o rețea evolutivă pentru susținerea și 
promovarea dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu 
autoritățile și instituțiile administrației publice – 13 evenimente locale; 

• dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri și 
activități întreprinse în comun (Curs postuniversitar de 14 săptămâni numit 
Creativitate aplicativă pentru bunăstare locală – 30 de cursanți și Curs de 
perfecționare de 2 săptămâni numit Facilitator pentru dezvoltarea armonioasă 
la nivel local – 90 cursanți); 

• dezvoltarea unei proceduri pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel 
local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice (pentru 
introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari); 

• dezvoltarea și implementarea unui mecanism de consultare a autorităților și 
instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ 
superior acreditate, precum și a cetățenilor în elaborarea politicilor și strategiilor 
la nivel local (pentru introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari);  

• acțiuni de informare și comunicare. 

Autoritatea locală trebuie să ia parte la analiza nevoilor pe care se fundamentează 
activitățile din proiect care vizează PDL. 

Art. 7. Legea aplicabilă 

7.1 Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația 
românească. 

7.2. 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 
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aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute 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 Solicitant și Operatorul de 
Program.  

7.3. Eventualele amendări ale Acordului nu trebuie să contravină obligațiilor asumate de 
către partenerul principal prin contractul de finanțare a proiectului.  

Art. 8. Litigii 

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. 

Art. 9. Dispoziții finale 

Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost învestiți 
cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Acord de colaborare. 

Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la ..... astăzi, [............................ ] în 3 exemplare 
originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Operatorul de 
Program, toate având aceeași valoare legală. 

 

Solicitant                                                                  Partener 

Tripon Avram, președinte                             Péter Ferenc, președinte 

Semnătura                                                                                                                Semnătura
    

 

 

Partener social 

Arina–Florența Modrea, președinte 

Semnătura 
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