
                                                                Anexa la Hotărârea nr. 15 din 10.06.2021 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 
 

Art. 1. Părţile 

1. ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul în SPLAIUL INDEPENDENȚEI, 

NR. 294, CORP A, SECTOR 6, BUCUREȘTI, codul fiscal1 14715650, având calitatea de Lider 

parteneriat 

2. CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, 

cod poștal:610004, codul fiscal 2612839, tel. +40 0233/21.28.90; +40 0233/21.36.70, fax +40 

0233/211569, email: cjneamt@yahoo.com, având calitatea de Partener 1 

3. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECONEAMȚ”, cu sediul în: Piatra-

Neamț, str. Alexandru cel Bun nr.27 (adresa corespondență: Piatra-Neamț, str. Arcului, nr. 6, 

cod poștal: 610058), CIF: 24822890, înscrisă cu numărul 5685/279/2008 în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, tel. +40 374937090, email: 

econeamt@gmail.com, fax: +40 374091210, având calitatea de Partener 2 

 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi 

responsabilităţile ce le revin în vederea obținerii finanțării și implementării  proiectului „Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 

Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă în vederea 

extinderii Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, denumit în 

continuare proiectul de sprijin, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 

management eficient al resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea numărului depozitelor 

neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, apel de 

proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de 

pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, activități orientative cuprinse la litera E. 

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la pregătirea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 

proiectului, aşa cum acesta este definit în prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să-și îndeplinească obligațiile cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică cele mai înalte. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt în concordanță cu prevederile Ghidului de finanțare al  

Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor Prioritatea de investiție 

 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 

 

 



3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deşeurilor în România, apel de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului 

depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 

România. 

(2) Liderul de parteneriat are rolul de a obține finanțare pentru întocmire și de a livra Partenerului 

următoarele documente:aplicația de finanțare, inclusiv documente suport, precum și 

documentație/documentații de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și/sau furnizare, 

după caz. 

(3) Partenerii au rolul de a sprijini Liderul în obținerea finanțării pentru proiectul de sprijin, inclusiv 

prin punerea la dispoziția acestuia a documentelor/informațiilor solicitate prin Ghidul 

solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor „Dezvoltarea infrastructurii de 

management integrat al deșeurilor” aferent OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme 

şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România al POIM.  

(4) Partenerii au rolul de a asigura și pune la dispoziția Liderului de parteneriat toate documentele și 

informațiile necesare obținerii documentelor stipulate la alin. (2), pentru implementarea 

ulterioară a proiectului Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie 

anaerobă în vederea extinderii Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

Neamț, de către Parteneri. 

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării sale de către toate părțile și încetează la 

data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului de sprijin își încetează valabilitatea. Prelungirea 

perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de 

valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat 

Drepturile liderului de parteneriat 

Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect. 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat va solicita finanțarea, va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare în vederea realizării proiectului. 

(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate şi îi va informa despre stadiul 

activităților efectuate. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului trebuie să fie convenite cu partenerii 

înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management pentru POIM.  

(4) Liderul de parteneriat se obligă să: 

- Elaboreze aplicaţia de finanţare, inclusiv documentele suport acesteia; 

- Elaboreze documentaţia/documentaţiile de atribuire pentru contractele de servicii/lucrări şi 

furnizare, inclusiv sprijin în contractare-licitare; 

- Predea Partenerului documentația rezultată în urma realizării proiectului 

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 

Drepturile Partenerilor 

       (1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 

informați   despre progresul activităților în cadrul proiectului. 

       (2) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management/Organismul intermediar. 

 



Obligaţiile Partenerilor 

(1) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 

proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de 

Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 

asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(2) Partenerii se obligă să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente în 

vederea obținerii finanțării proiectului și elaborării documentelor prevăzute la art. 6 alin. (4). În 

acest sens, Partenerii trebuie să furnizeze dovezi privind securizarea amplasamentelor pentru 

viitoarele investiții și să asigure că la momentul solicitării finanțării de către Lider, Planul 

Județean de Gestionare a Deșeurilor este finalizat (cel puțin finalizarea procedurii SEA) și că 

acesta a fost verificat în prealabil de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și JASPERS.  

(3) Partenerii se obligă ca în termen de 3 luni de la primirea documentației pentru implementarea 

proiectului de investiții Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică cu digestie 

anaerobă în vederea extinderii Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

Neamț să aplice în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, sau 

Programului Operațional Dezvoltare Durabilă, după caz, pe baza documentației rezultate din 

proiectul de sprijin, pentru finanțarea proiectului de investiții. 

(4) În situația în care partenerii nu depun cereri de finanțare, cheltuielile cu pregătirea 

documentațiilor vor fi recuperate conform prevederilor legale aplicabile, solidar de la aceștia. 

(5) Partenerii se obligă să restituie solidar cheltuielile cu pregătirea documentațiilor în situația în 

care cererea de finanțare este respinsă din culpa acestora. 

 

 

Art. 8 Achiziții publice  

 Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat, cu respectarea 

condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme 

abilitate. 

 

Art. 9 Proprietatea 

 (1) Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat finanțarea obținută și să nu 

vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile achiziţionate 

ca urmare a obţinerii acestei finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, pe 

o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale.  

(2) Dreptul de proprietate intelectuală asupra documențațiilor aparține Liderului de parteneriat. 

Partenerii au dreptul să utilizeze documentația conform scopului pentru care a fost întocmită și orice 

modificare ulterioară a acesteia necesară în implementarea  proiectului se poate realiza fără acordul 

Liderului pe cheltuiala partenerilor. 

 

Art. 10 Confidențialitate  

       Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 

primite în cadrul şi pe parcursul realizării proiectului 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 sa 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. 

(3) În măsura în care părțile consideră necesar, se pot coopta alți parteneri. 

 

 

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 4 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru cererea 

de finanţare. 

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat  

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU 

MEDIU, Președinte Ștefan TOGA 

Semnătura Data 

 ....................  

 

 

 

Partener 1 CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ,  

Președinte Ionel ARSENE. 

Semnătura Data  

............................ 

 

Partener 2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

ECONEAMȚ”, 

Președinte Sorin BRAȘOVEANU 

Semnătura Data 

............................... 

 

 

 

 

 


