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Anexa la H.C.L. nr. 264 din 12.12.2017 

 

ACORD DE PARTENERIAT  

 

Art. 1.  Părţile 

1. Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, 

cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 11, reprezentant legal 

Cristina Păvăluță – Director General, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

2. UAT Municipiul Roman, cu sediul în municipiul Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr. 1, 

reprezentant legal Lucian-Ovidiu Micu - Primar,  având calitatea de Partener 2 

au convenit următoarele: 

Art. 2.  Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei 

părţi la cofinanţarea cheltuielilor precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 

activităţilor aferente proiectului ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de 

investiție 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 

locale,  Apel de proiecte - Grup Vulnerabil: Copii 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos : 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat                                   

(Partener1) 

             Pentru construirea a 3 case de tip famililal : 

 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielilor de realizare a documentației tehnico-

economice necesare construirii celor 3 case de tip 

familial; 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielilor de realizare a lucrărilor de construire a  

celor 3 case de tip familial; 

- Să asigure obținerea avizelor de funcționare a celor 3 

case de tip familial (ISU, DSP, DSV, etc.); 

- Să asigure cheltuielile pentru asigurarea utilităților 

necesare funcționării celor 3 case de tip familial timp 

de 5 ani de la implementarea  proiectului (servicii apă 

și canalizare, servicii de salubrizare, energie electrică, 

gaze naturale, întreținere curentă, întreținere 

echipamente aferente asigurării utilităților – exemplu 
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centrală termică, etc.); 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielilor necesare pentru dotarea spațiilor, inclusiv 

a consumabilelor aferente pentru cele 3 case de tip 

familial; 

- Să asigure cheltuielile salariale aferente personalului 

angajat în cele 3 case de tip familial; 

- Să asigure cheltuielile pentru sustenabilitatea 

serviciului timp de 5 ani de la implementarea  

proiectului reprezentând salariile personalului angajat 

și întreținerea dotarilor achiziționate inclusiv a 

consumabilelor aferente pentru cele 3 case de tip 

familial; 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielilor de realizare a măsurilor de informare și       

publicitate aferente proiectului; 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielilor de realizare a activității de auditare a 

proiectului; 

- Să participe la cofinațarea proiectului și, dacă va fi 

cazul, la cofinanțarea  cheltuielilor declarate neeligibile 

pentru activitățile care intră în responsabilitatea sa; 

- Să asigure obținerea acreditării/licenței de funcționare 

în termenul maxim de 1 an de la data recepției la 

terminarea lucrărilor; 

 

Pentru înființarea unui Centru de zi de  recuperare 

pentru  copii cu dizabilități : 

 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielilor necesare pentru dotarea spațiilor, inclusiv 

a consumabilelor aferente;  

- Să asigure cheltuielile salariale aferente personalului 

angajat; 

- Să asigure cheltuielile pentru sustenabilitatea 

serviciului timp de 5 ani de la implementarea  

proiectului reprezentând salariile personalului angajat 

și întreținerea dotarilor achiziționate inclusiv a 

consumabilelor aferente; 

- Să participe, dacă va fi cazul,  la  cofinanțarea  

cheltuielilor declarate neeligibile pentru activitățile care 

intră în responsabilitatea sa; 

- Să asigure obținerea acreditării/licenței de 

funcționare în termenul maxim de 1 an de la data 
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recepției la terminarea lucrărilor; 

Partener 2 
Pentru înființarea unui Centru de zi de  recuperare 

pentru  copii cu dizabilități : 

 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielilor de realizare a documentației tehnico-

economice necesare reabilitării și modernizării 

infrastructurii existente; 

- Să asigure derularea procedurilor de achiziție și a 

cheltuielile de realizare a lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

- Să asigure obținerea avizelor de funcționare a 

serviciului (ISU, DSP, DSV, etc.); 

- Să asigure cheltuielile pentru asigurarea utilităților 

necesare funcționării serviciului timp de 5 ani de la 

implementarea  proiectului (servicii apă și canalizare, 

servicii de salubrizare, energie electrică, gaze naturale, 

întreținere curentă, întreținere echipamente aferente 

asigurării utilităților – exemplu centrală termică, etc.); 

- Să participe la cofinațarea proiectului și, dacă va fi 

cazul, la cofinanțarea  cheltuielilor declarate neeligibile 

pentru activitățile care intră în responsabilitatea sa; 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către părți urmând a-și  înceta 

efectele cel mai devreme la 31 dec 2023.  

Art. 5. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile.  

(2) 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. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 

Întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

Semnături 

Lider de 

proiect 

(Partener 1) 

Păvăluță Cristina 

Director General 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 Micu Lucian-Ovidiu 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 


