
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL – Anexă la HCL nr. 39/21.07.2021 

 
Acord de parteneriat 

 
 
Număr înregistrare ……………………………… (la solicitant/partener principal) 
 
În temeiul prevederilor: 
 

- Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către 
Comisia Europeană prin Decizia nr. CE(2008)3831, 

- Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea 

şi funcționarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 
Art. 1. Părțile 
1.1.  COMUNA MIHALT, din județul Alba, codul fiscal 4562338,  - în calitate de 
partener principal 
şi 
1.2.  ASOCIAȚIA ”FILANTROPIA ORTODOXĂ” ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, 
codul fiscal 14188746,  codul TVA …. – în calitate de partener secundar 
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat 
 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de 
colaborare în vederea implementării componentei sociale a proiectului ce urmează a fi 
finanțat prin măsura 322 din PNDR intitulat “Proiect integrat de înființare rețea de 
alimentare cu apa si canalizare menajeră, modernizare infrastructura rutieră, construcție 
grădiniță,  modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru 
serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, jud Alba”, pe parcursul 
perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanțare încheiat de catre APDRP 
cu partenerul principal. 
  
Art. 3. Obiectul 
 Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de implementare si 
derulare a activitatii privind componenta sociala a proiectului ce decurge din contractul 



 

de finanțare, Proiect  “Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și 
canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță,  
modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul 
public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, jud Alba” depus pentru finanțare prin 
PNDR din FEADR (măsura 322). 

Art. 4.  Principiile de buna practica ale parteneriatului 
4.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcționarii activității sociale din cadrul 
obiectivului “Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță,  modernizare și 
dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de 
gospodărire comunală în comuna Mihalț, jud Alba” și să își asume rolul lor în cadrul 
proiectului, așa cum este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat. 

4.2 Părțile trebuie să se consulte in mod regulat și să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.. 
4.3 Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale 
și de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență şi 
vigilență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat. 
 
Art. 5.  Durata acordului 
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare după finalizarea execuției obiectivului. 
5.2. Părțile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de cel 
putin 6 ani de la data intrării in vigoare. 
 
Art. 6. Drepturi si obligații ale partenerilor 
6.1 Drepturi și obligații ale partenerului principal 
a) Să colaboreze cu partenerul secundar și să sprijine derularea în bune condiții a 
activității pe toata durata derulării Acordului de parteneriat. 
b) Să pună la dispoziția  partenerului secundar cadrul necesar desfășurării activitatii 
descrise în prezentul Acord de parteneriat. 
c) Să comunice partenerului secundar  orice eveniment intervenit in derularea activității 
desfășurate conform prezentului Acord de parteneriat. 
6.2. Drepturi și obligații ale partenerului secundar 
a) Să ducă la îndeplinire activitatea pentru care s-a angajat  prin prezentul Acord de 
parteneriat, asigurând  funcționalitatea acțiunii sociale prin activități educative, de 
socializare, furnizare echipamente didactice, etc.  
b) Să aibă sediul in spațiul rural/urban; 
c) Să facă dovada că activitatea prevăzută în statut concordă cu activitatea pentru care 
se angajează prin Acord, statutul actualizat al partenerului secundar reprezentând 
Anexă la prezentul Acord de parteneriat; 
d) Să atragă personal calificat pentru realizarea acțiunii educative și sociale, personal 
dimensionat la nivelul activității desfășurate; 
e) În componența şi în conducerea partenerului secundar să nu fie implicată o 
autoritate/instituție publică şi activul patrimonial sa fie integral privat; 



 

f) Să nu fie implicat în derularea a mai mult de doua acorduri de parteneriat având ca 
scop implementarea proiectelor finanțate din PNDR; 
g) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activității 
desfășurate conform Acordului de parteneriat. 
 
Art. 7.  Responsabilitățile părților în implementarea Acordului de parteneriat 
(Responsabilități specifice proiectului respectiv): 
Responsabilități partener principal: 

- pune la dispoziție spațiul și dotările necesare desfășurării activității grădiniței 
- asigură terenul destinat desfășurării activităților in aer liber 
- asigură personalul nedidactic  
- asigură materialele didactice necesare pentru începerea activității grădiniței 
- asigură plata utilităților aferente spațiului grădiniței 
- asigură cheltuielile cu întreținerea și reparațiile ulterioare ale clădirii 

 
Responsabilități partener secundar (unitatea de cult): 
- promovează acțiuni de sponsorizare pentru îmbunătățirea bazei materiale a 

grădiniței 
- asigură dotarea cu rechizite și alte materiale didactice (culori, caiete, cărți de 

colorat, jucării) necesare desfășurării activității didactice 
- asigură materialele de igienă și sanitare pentru grădiniță; 
- organizează activități de socializare și recreative pentru copii, respectiv (excursii, 

vizitare ferme de animale, vizitare la expoziția etnografica, serbări cu daruri de 
sărbători, pelerinaje, tabere, ateliere de pictura, dans, vizionari de filme de 
desene animate), etc. 

- acorda sprijin material cazurilor sociale deosebite, în funcţie de resursele 
disponibile 

- asigura personal specializat (medic pediatru, pedagog social), altul decât cel 
asigurat de inspectoratul școlar 

- identifică voluntari pentru implicarea în activitățile desfășurate cu copii (predare 
de limbi străine, activități extracurriculare și de exersare a deprinderilor) 

 
Art. 8. Răspunderea partenerilor: 
8.1. Partenerul principal va fi direct și integral răspunzător față de APDRP pentru 
implementarea contractului de finanțare și implicit a Acordului de parteneriat, pe toată 
perioada de valabilitate a acestora, inclusiv pentru menținerea parteneriatului pentru 
perioada de execuție și ex-post a contractului de finanțare.  
8.2. Partenerul secundar este răspunzător față de partenerul principal din prezentul 
acord de parteneriat pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din 
neimplementarea/implementarea necorespunzătoare a activității privind componenta 
socială a proiectului ce decurge din contractul de finanțare. 
 
8.3. Partenerii sunt de acord să asigure contribuția la acest proiect așa cum se 
precizează în cererea de finanțare și în prezentul Acord de Parteneriat.  
8.4. Angajamentele financiare ale părților vor fi asumate în conformitate cu legislația în 
vigoare. 



 

Art. 9. Notificări 
9.1. Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris; 
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât și la primire. 
 
Art. 10. Legea aplicabilă 

Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația 
românească. 
 
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat  
11.1. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru , 
când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 
executat prezentul Acord de Parteneriat sau când modificarea anumitor clauze din 
prezentul acord de parteneriat derivă din modificarea clauzelor contractului de finanțare 
încheiat intre APDRP si Partenerul principal.  
11.2. Eventualele amendări ale Acordului de parteneriat nu trebuie să contravină  
obligațiilor asumate de catre partenerul principal prin Contractul de finanțare încheiat cu 
APDRP.  
 
Art. 12. Litigii 
 Orice disputa care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi 
soluționată pe calea negocierilor între Părți, iar în situația în care acestea nu ajung la 
niciun acord privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționată de instanțele 
competente. 
 
Art.13. Prevederi finale 
  Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au 
fost investiți cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Acord de 
Parteneriat. 

Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la .............. astăzi, [............................ ] 
în 3 exemplare originale, în limba romana, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru 
APDRP, toate având aceeași valoare legală. 
 

Semnături 

 
 

Partener principal       Partener secundar 
Comuna Mihalț                      Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia 
Numele și funcția persoanelor      Numele și funcția persoanelor 

autorizate să semneze      autorizate să semneze 
Breaz Flavius- Primar 
Semnătura Data si locul      Semnătura Data si locul 
 
 
               Președinte de ședință,                                Contrasemnează secretar gen., 
               Toma Ioan Cârnaț                                                   Mariana Salcău 


