
 

Anexa la Hotărârea C.J. Mureş nr.46/25.03.2021 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ______/__________ 

 

ART. 1 PĂRȚILE: 

1.1. FUNDAȚIA COMUNITARĂ MUREȘ, cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str. Avram Iancu, Nr. 37, 
Cod poștal 540089, Jud. Mureș, având CIF 29420428 , reprezentat prin dl. Gál Sándor, în calitate de 
Director executiv, denumit în continuare ”Lider de parteneriat” 

și 

1.2. 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 ACORDULUI  

2.1. Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părţilor, precum și 
responsabilitățile ce le revin în cadrul parteneriatului de dezvoltare locală, prin implementarea  
proiectului ”EDUSIG - Educație pentru siguranță” și pe durata de valabilitate a contractului de 
finanțare, depus în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa 
prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, obiectivul specific 2.1: 
Introducerea de sisteme și standarde  comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

 

ART. 3 PRINCIPIILE PARTENERIATULUI 

3.1. Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să-şi asume rolurile şi 
responsabilităţile aferente, aşa cum acestea sunt definite şi repartizate în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

3.2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 

 

ART. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI 

4.1. Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către toți partenerii implicați în 
implementarea proiectului și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii de către aceștia a tuturor 
obligațiilor ce decurg din implementarea proiectului. 

 

ART. 5 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR 

5.1. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat: 

1) Realizează analiza nevoilor pe care se fundamentează activitățile din proiect, respectiv 
monitorizarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării proiectului. 
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2) Va elabora și înainta Autorităţii de management cererea de finanțare, va semna contractul de 
finanțare, va elabora și înainta Autorităţii de management cererile de prefinanțare/ plată/ 
rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 
prevederilor legale incidente și ale contractului/ordinului de finanțare. 

3) Asigură organizarea și desfășurarea activităților prevăzute în proiect; 

4) Se va consulta cu partenerul, cu regularitate, îl va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres. 

5) Inițiază și organizează  întrunirile trimestriale, sau prin excepție ori de câte ori este necesar 
pentru a asigura implementarea în bune condiții a proiectului. 

6) Asigură funcționarea rețelei de dialog social pe durata de implementare și monitorizare a 
proiectului. 

5.2 Drepturile şi obligaţiile Partenerului: 

1) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 
informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

2) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări majore ale proiectului (e.g. rezultate, durată de 
implementare, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM POCA. 

3) Partenerul participă la analiza nevoilor pe care se fundamentează activitățile din proiect, 
respectiv la monitorizarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării proiectului. 

4) Partenerul asigură buna colaborare între instituțiile publice deconcentrate și liderul de 
parteneriat 

5) Partenerul facilitează schimbul de informații și un dialog constructiv pe teme care vizează 
siguranța cetățenilor, ca element indispensabil al dezvoltării durabile locale.  

6) Partenerul promovează activitățile prevăzute în proiect în cadrul instituțiilor publice 
deconcentrate. 

7) Partenerul participă la activitățile prevăzute în proiect 

8) Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat, orice informaţii și 
documente privind implementarea proiectului, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. 

 

Art. 6 ROLUL PARTENERILOR   

6.1. Rolul fiecărui partener în dezvoltare locală este descris în tabelul de mai jos: 

Partener Rol 
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Lider de parteneriat 
- Fundația 

Comunitară Mureș 

● Conlucrarea cu ONG-uri, parteneri sociali și autorități/ instituții locale 
pentru formularea și promovarea dezvoltării locale în domeniul 
prevenției criminalității juvenile 

● Centralizarea datelor colectate prin platforma de dialog social în 
domeniul criminalității juvenile și elaborarea de sesizări, propuneri și 
măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale 

● Organizarea și desfășurarea de campanii de conștientizare și sesiuni 
de formare în domeniul siguranței publice pentru creșterea nivelului 
de conștientizare și creșterea siguranței publice 

● Formularea și promovarea unor proiecte/ acțiuni/ măsuri de 
prevenire și combatere a criminalității juvenile 

Partener 1 - 
Consiliul Județean 

● Integrarea măsurilor propuse în politicile și strategiile locale 
(Strategia de dezvoltare a județului Mureș, Planul Strategic al 
Autorității Teritoriale de ordine publică Mureș 

● Menținerea unei relații de colaborare cu ONG-uri active în domeniul 
prevenirii criminalității 

● Promovarea și sprijinirea proiectelor educaționale și măsurilor de 
prevenire a criminalității juvenile organizate la nivel județean 

● Dezvoltarea locală prin creșterea nivelului de conștientizare  a 
cetățenilor și creșterea siguranță publică 

 

Art. 7 PLĂŢI  

7.1. Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, din conturile deschise 
dedicate proiectului, în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

7.2. Cheltuielile efectuate de către lider vor fi rambursate de către AM POCA liderului de parteneriat 
pe baza documentelor justificative prezentate, în procentele și condițiile stabilite în 
Contractul/Ordinul de finanțare. 

 

Art. 8 ACHIZIȚII PUBLICE 

8.1. Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul de parteneriat, cu respectarea 
condițiilor din contractul de finanțare și a prevederilor legale în materie. 

 

Art.9  PREFINANȚAREA/PLATA/RAMBURSAREA CHELTUIELILOR  

9.1. Liderul de parteneriat este responsabil de depunerea cererii de prefinanțare/plată/rambursare la 
AM POCA, atât pentru cheltuielile aferente activității proprii, cât și pentru cele aferente activităților 
partenerilor. 

9.2. Acordarea şi utilizarea prefinanţării, precum şi rambursarea cheltuielilor se realizează în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a prevederilor Contractului/Ordinului de finanţare 
încheiat între AM POCA şi beneficiar (liderul de parteneriat). 

 

Art. 10 PROPRIETATEA 
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10.1. Proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului, 
raportările și alte documente în legătură cu acesta vor rămâne proprietatea beneficiarului/liderului 
de parteneriat.  

10.2. 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. 

10.3. Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin POCA, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.  

10.4. Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de 
venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
infrastructurii/aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi 
echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ 
cu altă destinaţie decât cea principală). 

 

Art. 11 CONFIDENȚIALITATEA 

11.1. Părțile convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite și sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să 
utilizeze informațiile confidențiale, doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de 
parteneriat.  

 

Art. 12 NOTIFICĂRI 

12.1. Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris. 

12.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cat si la primire. 

12.3. Comunicările între părți care nu se referă la datele și informațiile confidențiale se vor face de 
asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca primirea comunicării să fie confirmată în scris. 

 

Art.13 LEGEA APLICABILĂ 

13.1.  Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate 
cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. 

13.2. Prezentul acord obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a 
acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi. 

13.3. Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, 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. 14  DISPOZIŢII FINALE 

14.1. În eventualitatea unui litigiu între părțile semnatare, survenit în executarea acestui acord de 
parteneriat, se va încerca soluţionarea pe cale amiabilă, în termen de 15 zile calendaristice. În situaţia 
în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluţionat de către instanța 
judecătorească competentă.  
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14.2. Prezentul Acord a fost întocmit si semnat astăzi, [  ] în ….. ( ) exemplare originale, în limba 
română, cate unul pentru fiecare parte. 

Prezentul acord a fost întocmit în … exemplare.    

SEMNĂTURI 

Instituţia şi rolul în proiect Numele şi funcţia persoanei 
autorizate să semneze 

Semnătura Data 

Lider de parteneriat - 
Fundația Comunitară Mureș 

   

Partener 1 -                     
Consiliul Județean Mureș 

   

 


