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Anexa 7 

 

Acord de parteneriat 

                 nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea fisei de proiect <denumire proiect > 

 

Art. 1. Părţile 

1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având 
calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1) <se vor insera datele de indentificare 
ale liderului de parteneriat și conturile distincte deschise pe codurile de identificare 
fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, având 
calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale partenerului și, dacă 
este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia 
la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

 

 

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. 
nr. 93/2016; 

2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. 
nr. 93/2016; 
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Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, având 
calitatea de Partener n, unde n= numărul total de membri ai parteneriatului<se vor 
insera datele de indentificare ale partenerului și conturile distincte deschise pe codurile 
de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, după 
modelul de mai sus>. 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul fisei de proiect, precum şi responsabilităţile 
ce le revin în implementarea activităţilor aferente fisei de proiect: titlul proiectului, care 
este depus în cadrul GAL „TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE”, Obiectiv specific..., apel 
de proiecte ............. .  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la fisa de proiect. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Fisa de proiect: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care 
fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă 
corelare cu informaţiile furnizate în formularul fisei de 
proiect 

De asemenea, se va menționa valoarea estimată a 
fiecărei activități, defalcată pentru fiecare 
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partener/lider de parteneriat 

Partener 2 idem 

Partener  n idem 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale fisei de proiect 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale fisei de proiect 
aşa cum este precizat în Fisa de proiect şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și 
%)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei 
și %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în 
lei și %) 

  

Partener 2  

Partener n   

(3) Plăţile 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 
la data la care  Contractul de Finanțare aferent fisei de proiect își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce 
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  
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Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de fisa de proiect. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Fisa de proiect. 

(2) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor aferente 
fisei de proiect în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv 
documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării 
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 
documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(3) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  

 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din 
proiect.  

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

(2) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării 
durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a 
mijloacelor de transport în comun,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, 
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pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare 
şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

 

 

 

Art. 8. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării fise de proiect şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord 
de Parteneriat. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă 
numai atunci când este convenită de toate părţile.  

 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 
nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi 
un original pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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Partener n Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 


