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Anexă la H.C.L. nr. 55 din 11.03.2021              

 

 

ACORD 

PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

PREAMBUL 

Având în vedere scopul și obiectivele Programului Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA) 2014-2020 finanțat prin Fondul Social European pentru Obiectivul Specific 2.1 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 

Ținând cont de obiectivul POCA 2014-2020 de a consolida capacitatea administrativă a 
autorităților și instituțiilor publice pentru a susţine o economie modernă și competitivă; 

Luând în considerare scopul general al Apelului de a consolida capacitatea organizațiilor 
non-guvernamentale și partenerilor sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, 
precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică) de a se implica în 
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local; 

Conștienți de necesitatea dezvoltării unor parteneriate între entități publice locale și 
entități neguvernamentale care sa contribuie la dezvoltarea locală; 

Părțile: 

Institutul pentru Politici Publice Bucuresti, organizație neguvernamentală cu sediul 

social și adresa de corespondență in Str. Alexandrina nr. 19, Ap. 1, București, Sector 1, 

CUI 13996980, tel/fax 021 212 31 26, email office@ipp.ro , reprezentată prin domnul 

Moraru Adrian, in calitate de Director, denumită în continuare „Solicitant”, și 

 

Municipiul Roman, persoană juridică de drept public, cu sediul în Piața Roman Vodă nr. 

1, Roman, Jud. Neamț, CUI 2613583, tel/fax 0233.741.119, email 

primar@primariaroman.ro, reprezentată prin domnul Leonard Achiriloaei, în calitate de 

Primar, denumită în continuare „Partener instituțional”, au convenit următoarele: 

Părțile semnatare ale prezentului Acord de Parteneriat au convenit implementarea 
proiectului Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman 
depus de către Institutul pentru Politici Publice, cu scopul de a evalua, actualiza, 
completa, elabora recomandări și dezvolta instrumente de monitorizare pentru Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman aferentă anilor 2014-2027. 
Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Apelului CP14/2021 pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate (cererea de proiecte POCA/659/2/1) denumit în continuare Proiect. 
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Articolul 1 – Scop și obiective 

1. Părțile agreează să susțină și să promoveze dezvoltarea la nivel local al Municipiului 
Roman prin toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului precum și în cele 6 luni după 
finalizarea acestuia. 

2. Părțile agreează regulile de organizare și funcționare a parteneriatului dintre Părți, 
precum sunt definite în Anexa 1 la prezentul Acord. 

 

Articolul 2 - Durata 

1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pe toată 

durata proiectului precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data finalizării proiectului. 

 

Prezentul Acord a fost întocmit în 2 exemplare, fiecare Parte primind câte un exemplar. 

 

Solicitant Partener instituțional 
Asociația Institutul pentru Politici Publice Municipiul Roman 
 
Director 

 
Primar 
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activităţile Proiectului şi cu privire la orice eveniment care ar putea conduce la 

ȋntreruperea temporară sau definitivă sau la orice deviere faţă de Proiect;  

6. Părțile agreează să desfășoare activități de comunicare a rezultatelor proiectului, 

respectând identitatea vizuală a POCA 2014-2020. 

Obligațiile Solicitantului  

1. Solicitantul este responsabil pentru coordonarea generală, managementul şi 

implementarea Proiectului ȋn conformitate cu Contractul de Finanțare.  

2. Solicitantul se angajează, printre altele: 

a) să asigure implementarea corectă şi la timp a activităţilor Proiectului; 
b) să consulte UAT Municipiul Roman în desfășurarea activităților; 
c) să se asigure că UAT Municipiul Roman primește toată asistenţa de care poate 

avea nevoie pentru ȋndeplinirea sarcinilor sale, atât pe perioada proiectului cât și 
pe perioada celor 6 luni după finalizarea Proiectului. 

Obligațiile Partenerului instituțional 

1. Partenerul instituțional se angajează să: 

a) pună la dispoziția experților Institutului pentru Politici Publice documentația și 
informațiile necesare monitorizării, evaluării și actualizării Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman 2014-2027; 

b) nominalizeze personalul care va participa la activitățile de formare organizate de 
către Institutul pentru Politici Publice în cadrul Proiectului; 

c) nominalizeze reprezentanții care vor participa din partea instituției la activitățile de 
consultare organizate de Institutul pentru Politici Publice în cadrul Proiectului; 

d) să ofere observații/comentarii/feedback pe marginea documentelor/propunerilor 
elaborate de către experții Institutului pentru Politici Publice. 

Confidențialitatea 

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg 
să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din Acordul 
de Parteneriat.  

 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020! 


