Anexa la HCL nr. 24/07.09.2016

ACORD DE PARTENERIAT
NR. _____ /______________

Partile,
 COMUNEA BEICA DE JOS, cod fiscal 4565253, cu sediul in localitatea BEICA DE JOS, strada
Principala, nr. 215, judetul Mures, reprezentata de D-na. MOLDOVAN MARIA in calitate de
Primar,
 ASOCIATIA ROMILOR BEICA, cu sediul in BEICA DE JOS, nr. 173, judetul Mures, cod
fiscal 32806772, reprezentata de Dl. URS MARCEL NICOLAE , in calitate de presedinte,
 SCOALA GIMNAZIALA BEICA DE JOS, cod fiscal 29031200, cu sediul in localitatea BEICA
DE JOS, nr. 46/A, judetul Mures, reprezentata de D-na. HURGHIS CARMEN RODICA in calitate
de Director,
Au convenit urmatoarele:
Art.1. Acordul de parteneriat
1.1. Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, partile isi exprima acordul de asociere in
vederea depunerii si implementarii unor proiecte de finantare care vizeaza rezolvarea problemelor
cu care se confrunta comunitatea de romi.
Art. 2. Obiectivul
2.1. Obiectivul acestui parteneriat il reprezinta stabilirea responsabilitatilor fiecarui partener in
vederea implementarii unui proiect “SPERANTA PENTRU VIITOR” in cadrul programului
“ANUL PARTICIPARII SI RESPONSABILIZARII CETATENILOR III”, proiect finantat de
Guvernul Romaniei, prin Agentia Nationala pentru Romi.
2.2. Prevederile cererii de finantare inclusiv anexele acestuia sunt direct aplicabile prezentului
Acord de Parteneriat.
Art.3. Principiile de buna practica ale parteneriatului
3.1. Toti partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului si sa isi asume rolul lor in cadrul
proiectului, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de parteneriat.
3.2. Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evolutia proiectului.
3.3. Toti partenerii trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea standardelor profesionale si
de etica cele mai inalte.
Art. 4. Durata acordului
4.1. Durata acordului este de 4 luni, incepand cu data emiterii ordinului de incepere de catre
finantator, urmare a aprobarii proiectului respectiv semnarii contractului de finantare.
Art. 5. Drepturi si obligatii ale partenerilor
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5.1. COMUNA BEICA DE JOS:
 Sa asigure cofinantarea proiectului in procent de 10% din valoarea totala a proiectului in
suma maxima de 10000 lei in 2 transe egale respectiv luna octombrie si noiembrie;
 Va asigura monitorizarea implementarii proiectului;
 Va pune la dispozitia proiectului gratuit Caminul Cultural din localitatea Beica de Jos
pentru derularea activitatilor proiectului;
 Va sprijini asociatia la identificarea grupurilor tinta pentru activitatile de dezvoltare
comunitara si discriminare;
 Va sprijini derularea activitatii de prevenire si combaterea discrinminarii prin participarea
angajatilor primariei la sesiunile de instruire;
5.2. ASOCIATIA ROMILOR BEICA :
 Asociatia va asigura legatura permanenta intre membrii comunitatii de romi, Administratia
Publica Locala;
 Va raspunde de implementarea corespunzatoare a proiectului, avand responsabilitatea
atingerii obiectivelor si indicatorilor proiectului;
 Va identifica grupurile tinta ale proiectului pe domenii;
 Va asigura implementarea proiectului, gestionarea proiectului precum si raportarile narative
si financiare intermediare si rapoartele finale catre Agentia Nationala pentru Romi.
5.3.SCOALA GIMNAZIALA BEICA DE JOS:
 Va pune la dispozitia proiectului spatiile necesare desfasurarii activitatilor proiectului;
 Va contribui la identificarea grupului tinta pe domeniul EDUCATIE in cadrul proiectului;
Art. 6. Confidentialitatea
6.1. Partile inteleg sa utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile
din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 7. Notificari
7.1. Orice comunicare intre parteneri in legatura cu prezentul Acord de Parteneriat se va face in
scris.
7.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat la transmitere cat si la primire.
7.3. Comunicarile intre parti se refera la datele si informatiile confidentiale care se vor face de
asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia ca primirea comunicarii sa fie confirmata in
scris.
Art. 8. Legea aplicabila
8.1. Prezentului Acord de Parteneriat i se va aplica si va fi interpretat in conformitate cu legislatia
romaneasca.
8.2. Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru sau cand aceste
circumstante au loc si nu au putut fi prevazute in momentul in care s-a realizat prezentul Acord de
Parteneriat.
Art.9. Litigii
9.1. Orice disputa care poate lua nastere din sau in legatura cu prezentul Acord de parteneriat va fi
solutionata pe calea negocierilor intre Parti, iar in situatia in care acestea nu ajung la nici un accord
privind solutionarea acestei dispute, acestea vor fi solutionate de catre instantele competente.
Art. 10. Prevederi finale
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10.1. Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost investiti, la
data executarii prezentului contract, cu toate puterile legale de a semna si de a executa prezentul
Acord de Parteneriat.
Prezentul Acord a fost intocmit si semnat la Beica de Jos astazi ________________ in 3 (trei)
exemplare originale, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte, toate avand aceeasi valoare
legala.
Semnaturi:
Aplicant,
ASOCIATIA
ROMILOR BEICA

Data si locul,
Urs Marcel Nicolae,
Presedinte.

_____________,
Semnatura
Beica de Jos
judetulMures

Partener,
Moldovan Maria,
COMUNA BEICA DE Primar,
JOS

Data si locul,
Semnatura

_____________,
Beica de Jos
judetulMures

Partener,
SCOALA
GIMNAZIALA
BEICA DE JOS

Hurghis Carmen
Rodica,
Director,

Semnatura

Data si locul,
____________,
Beica de Jos
judetulMures
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