Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 16.02.2018

ACORD DE PARTENERIAT
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului „Romanul preţuieşte mâncarea”

Art. 1 PĂRŢILE
Fundația TERRA MILENIUL III în calitate de solicitant în cadrul Programului
Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun și lider de parteneriat, cu sediul social în strada
Cluj, nr. 43, sector 1, Bucureşti, tel: 021 3141227, fax: 021 3003700, e-mail:
office@terramileniultrei.ro
şi
Municipiul Roman cu sediul în Piața Roman Vodă, nr. 1, municipiul Roman, judeţul
Neamţ, tel: 0233 741 651, fax: 0233 741 604, e-mail: primar@primariaroman.ro,
mediu@primariaroman.ro,
în calitate de Parteneri au convenit următoarele:
Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI
Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părţilor,
precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea proiectului: „Romanul preţuieşte
mâncarea”, care se depune în cadrul Programului Împreună cu Lidl pentru un viitor mai
bun.
Art. 3 PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PARTENERIATULUI
(1) Partenerii se angajează 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.
(2) Părţile se vor consulta în mod regulat şi se vor informa reciproc asupra tuturor
aspectelor privind evoluţia proiectului.
(3) Părţile vor coopera la soluţionarea oricăror probleme care pot apărea pe
parcursului derulării proiectului.
Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI
Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către cei doi parteneri
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 şi obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a
cererilor de prefinanțare/plată (după caz).
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(2) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror
informaţii şi documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor.
(3) Liderul de parteneriat se va consulta cu partenerul, cu regularitate şi îl va informa
despre progresul în implementarea 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.
(2) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa
propunerilor pentru modificări majore ale proiectului (ex. rezultate, durată de implementare),
înaintea solicitării aprobării de către finantator (dacă este cazul).
(3) Partenerul se va implica în buna derulare a proiectului prin cel puţin următoarele:
a) culegerea de informaţii în plan local care sunt necesare bunei derulări a proiectului;
b) identificarea, contactarea şi asigurarea permanentă a relaţiei cu părţile implicate în
proiect, respectiv potenţiali donori şi beneficiari ai alimentelor, autoritatea locală de mediu,
alți operatori locali care pot fi implicați în proiect;
c) implicarea în toate evenimentele proiectului și cu precădere cele care au loc în
municipiul Roman.
Art. 6 NOTIFICĂRI
Comunicările între părți se vor face de regulă, în scris pe e-mail sau fax, de asemenea
prin telefon.
ART. 7 DISPOZIŢII FINALE
(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.
(2) Prezentul Acord de parteneriat a fost semnat în 2(două) exemplare originale, în
limba română, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNĂTURI

Instituţia şi rolul în proiect

Lider de parteneriat
TERRA MILENIUL III
Partener
MUNICIPIUL ROMAN

Numele şi funcţia
persoanei autorizate să
semneze

Semnătura

Lavinia Ileana ANDREI
Preşedinte

Lucian Ovidiu MICU
Primar
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