
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea proiectului „ Asistenţă în Consiliere, Calificare Eficientă şi Servicii – ACCES  
pentru persoane vulnerabile ” şi a Acordului de parteneriat, în vederea implementării acestuia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 octombrie 2013; 
Luând în dezbatere : 

-  Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Asistenţă în 
Consiliere, Calificare Eficientă şi Servicii – ACCES  pentru persoane vulnerabile ” şi a 
Acordului de parteneriat, în vederea implementării acestuia, 

-   Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nr. 8906 /07.10.2013,  
-   Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 16651 /18.10.2013. 
Vazand:  
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 –Dezvoltare economica, bugete, strategii. 

Având în vedere prevederile : 
- Ghidul aplicantului pentru POSDRU 2007-2013 axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii 

sociale„ Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii” 

- Art. 35 din legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr.1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 

- art. 91 alin. 1 lit. d), alin 5 lit. a) pct 2 şi alin. 6 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 – (1) şi art. 115 – (1)  lit. c) din Legea  administraţiei publice locale  
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1 Se aprobă proiectul „Asistenţă în Consiliere, Calificare Eficientă şi Servicii – ACCES  
pentru persoane vulnerabile” în cadrul POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii”, aplicant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în 
parteneriat cu Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia -  în valoare totală de 1.505.233,33 lei. 

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 5578/04.07.2013 încheiat între DGASPC Alba şi 
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, conform anexei parte integrată a prezentei hotărâri; 

Art.3 Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate de DGASPC Alba pe 
perioada derulării proiectului, în cuantum de 167.240 lei inclus TVA; 

Art.4 Se aprobă asigurarea cofinanţări din bugetul DGASPC Alba în cuantum de 3.344,80 lei din 
valoarea eligibilă a proiectului „Asistenţă în Consiliere, Calificare Eficientă şi Servicii – ACCES  pentru 
persoane vulnerabile”; 

Art.5 Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

Instituţiei Prefectului - Judeţului Alba; 
 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia; 
Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 
 

               PREŞEDINTE                                                       CONTRASEMNEAZA 
ION DUMITREL                                               SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                     Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 24.10.2013 
Nr. 194 
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ACORD DE PARTENERIAT

Anexa 6 a cererii de finanfare

t{,i,!1 t ,. r ^ -,formatstondqrd-
inregistrare/duu ).f;..1.rt./.:J.r,Q.(.:,{i:.1.9.. (la tiderul departeneriat)

(se adaugd numdrul de parteneri prevdzuti in parteneriat).

Direclia Generald de Asistentd Sociald 9i Protectia Copilului Alba- DGASPC ALBA, cu sediul in Str. Mihai
Viteazul nr.2-4, Alba Iulia, codul fiscal 9266163 - Lider de parteneriat

Asociatia Intercomunitard de Dezvoltare Alba Iulia- AIDA ALBA ruLIA, cu sediul in Str. Calea Motilor
Nr. 5A. Alba Iulia, 5 l0 134, codul fiscal 22143729 - partener I .

au convenit urmatoarele:

r\.r"€"1 Acordul de asociere

Ll Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, partile igi exprimd acordul de asociere in vederea
implementdrii proiectului ,,Asistenta in Consiliere, Calificare Eficienta si Servicii - ACCES pentru persoane

r,ulnerabile". Este in .intelegerea pS4ilor cd prezentul acord reprezintd o conventie privind cooperarea
pa4ilor in atingerea scopului comun, nu reprezintd prestdri de servicii intre parteneri gi nu dd nastere unei
noi persoane juridice constituite de/intre partenen

Art.2 Obiectul

2.1 Obiectul acestui parteneribt il reprezintd stabilirea responsabilitdtilor fiec6rui partener in vederea implementdrii
proiectului:" Asistenta in Consiliere, Calificare Efcienta si Servicii - ACCES penttu persoane vulnerabile", numdrul
(codul proiectului) ID 124589, care este depus in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 121.

2.2 Prevederile cererii de finanfare inclusiv anexele acesteia sunt direct aplicabile prezentului Acord de Parteneriat.
Se va intelege cd, in cazul unor discrepanfe intre prevederile prezentului Acord de Parteneriat gi cele ale cererii de
finanfare, acestea din urmd vor prevala.

Art.3 Principiile de buna practici ale parteneriatului

3.i Toii partenerii trebuie sd contribuie larealizarea proiectului in modalitdtile precizate in cererea de finanlare qi

prezentul acord de parteneriat.

3.2 P64ile trebuie sd se consulte in mod regulat gi sd se informeze asupra tuturor aspectelor privind evolutia
proiecrului.

3.3 Tofi partenerii trebuie sd implementeze activit6lile cu respectarea standardelor profesionale gi de eticd cele mai
inalte.

3.4 Partenerii sunt obligati si respecte regulile privitoare la conflictul de interese gi regimul incompatibilitdtilor, iar,
in cazul apariliei unui asemenea conllict, sd dispund luarea mdsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. in
caz contrar, semnatarii prezentului acord infeleg cd contractul de finantare poate fi reziliat prin decizia Autoritalii de

Management/OPOSDRU responsabil de plin drept, frrd punere in intarziere, fErd interventia unui tribunal
arbitral/unei instante judecatoregti 9i fbrd indeplinirea altor formalitdli, cu exceptia transmiterii cdtre Beneficiar
(Liderul de parteneriat) a unei simple informdri cu privire la rezilierea Contracfului.

3.5 Semnatarii prezenfului acord de parteneriat inteleg gi accepta faptul cd nerespectarea culpabild a prezentului

acord de parteneriat, indeosebi in relalia cu AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, poate avea drept consecintd

reztlierea contracfului de finanlare gi, dup6 caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricdruia dintre parteneri sau a

tuturor membrilor parteneriatului de la acordarea de finanlare nerambursabild din FSE, pentru o perioadd de pAnd la 2
ani, in conditiile specificate in Ghidul Solicitantului - Condilii Generaie 9i Condilii Specifice.

3.6 Semnatarii prezentului acord inleleg gi acceptd faptul cd rolurile si responsabilitd{ile prevazute la art. 6.1, ce revin
fiecdreia dintre pdrtiie semnatare, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse umane proprii gi./sau externalizare de

activitSli. Externalizarea de activitdli este acceptatd dacd a fost in mod explicit descrisd in cererea de finan[are, la
subsectiunea corespunzdtoare qi dacd se supune regulilor prevdzute de Ghidul Solicitantului - Conditii Generale gi

Specifice qi legislatiei nationale aplicabile.

Art. 4 Durata acordului



4.1 Durata acordului este de 20 luni de la data de incepere a perioadei de implementare a proiectului. Prelungirea

perioadei de implementare a proiectului conduce automat la extinderea duratei prezentului acord.

Art. 5 Drepturi qi obligafii ale partenerilor

5.1 Drepturi qi obligafii ale Liderului de parteneriat

a) Liderul de Parteneriat va depune cererea de finanlare 9i anexele acesteia, conform formatului 9i

modalitdtilor stabilite prin Ghidul Solicitanrului, gi va semna contractul de finan1are, acestuia revenindu-i, in

rapornrrile cu AMPOSDRU/OPOSDRU delegat, responsabilitatea finald in implementarea proiectului in

conformitate cu prevederile contractului de finan1are.

b) Liderul de Parteneriat va consuita partenerii cu regularitate, ii va informa despre progresul acliunii 9i le va

furniza copii ale rapoartelor de implementare gi ale tufuror documentelor cu impact asupra bunei desfigurdri

a implementdrii proiectului.

c) propulerile pentru modificdri ale proiectului (de exemplu: activitali, parteneri, etc.), trebuie sd fie convenite

cu partelerii inaintea soiicitArii aprobarii de catre AMPOSDRU. Cind nu se ajunge la un acord asupra

modificdrilor, liderul de parteneriat va indica acest lucru atunci cand va solicita aprobarea AMPOSDRU'

Substituirea partenerilor, fEri consimlimdntul scris al acestora, este posibild doar in canil nerealizdrii

culpabile de c6tre acegtia, dovedite AMPOSDRU/OPOSDRU delegat, a activitA!ilor asumate, in cazul

nerespectdrii procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului sau in ipoteza deschiderii

procedurii insolvenltei fap de aceqtia.

d) Semnatarii prezenfuiui acord de parteneriat in{eleg 9i acceptd cd nu se pot elimina parteneri din proiect fdr6

iniocuirea acestora cir alte entit6ti cu personalitate juridici ce indeplinesc condifiile reglementate de Ghidul

Solicitantului Condilii Generale 9i Specifice, preiau cel pufin obligaliile asumate de partenerul pe care il
inlocr:iesc ai fac dovada unei capacitdii tehnice, operalionale gi financiare cel putin similare cu a

partenerului pe care il inlocuiesc. Nu se pot elimina parteneri din proiect cu preluarea obligaliilor asumate

de acegtia de cdtre partenerii existenli.

e) Costurile angajate de parteneri sunt eligibile in acelagi fel ca gi costurile angajate de catre liderul de

parteneriat, corespunzdtor rolurilor avute in proiect.

0 Semnatarii prezentului acord de parteneriat inleleg 9i accepti sd colaboreze 9i sd suslind derularea

proiecfului, inclusiv prin achizilionarea echipamentelor necesare pentru buna desfbgurare a programelor de

formare qi prin activitdti de informare gi publicitate pe toatd durata proiectului.

g) Sd respecte termenele de derulare ale proiectului, precum 9i termenele prevAzute pentru decontarea

cheiruielilor.

h) 56 duc6 Ia indephnre obiectivele cuprinse in cererea de finantare 9i asumate prin contract.

5.2. Drepturi gi obligalii aie partenerului/partenerilor

a) Sd colaboreze gi sd sustinb derularea proiectului in modalitdlile precizate in cererea de finanlare 9i prezentul

acord de parteneriat.

b) Sa puni la dispozilie sau sb fumizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv cele necesare pentru

asigurarea bunei desfbgurdri a activitdlilor pentru care este responsabil, conform cererii de finantare.

c) Sa informeze partenerii qi sa pund la dispozilia acestora documentele necesare ce atesd tealizarea

actividtilor asumate gi a cheltuielilor efectuate.

d) Sh respecte termenele de derulare a proiectului gi decontarea cheltuielilor.

e) Sd duca 1a indepiinire obiectivele cuprinse in proiect, in condiliile stabilite prin contrachrl de finantare.

f) Sd mentin6 o eviden{6 contabild analiticd, utilizand conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaliunilor

referiioare la implementarea activititilor ce ii revin, in conformitate cu dispoziliile legale in vigoare.



7 Art. 6 Responsabilitifile partenerilor in implementarea proiectului

6.1 ResponsabilitAlile Partenerilor sunt descrise in tabelul de mai jos gi corespund prevederilor cererii de finantare -
care reprezintd documentul principal in stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

ke adauga numarul de parteneri preydzuli in parteneriat).

Organizetua

Liderul de parteneriat DGASPC ALBA tr va implementa actirzitdtile propuse in proiect gi este responsabil ?n

fup Autoritatii Finantatoare de gestionarea acordurilor de subventie,
r^*"^ ^revederilor acestora $i documentelor subsecvente $iL,L'IITUI IIl P

ulterioare impuse de AM:

tr va derula toate actiunrle necesare pentru asigurarea cadrului optim
necesar implementarii activitatilor,, din punct de vedere al resurselor

uffIarle, materiale fianciare $i de timp;

ffi va efectua monitorrzarea evaluarea permanentA si activitdtile de

raportare ale proiectului;

ffi va pune la dispozitia partenerului 1 rapoartele tehnice gi financiare

finale atre irnplementarii proiectului;

E va crea gi va asigura functionarea Polului de SprUinire a integrdrii
socio*economice a persoanelor r,ulnerabile impreund cu partenerul;

ffi va contribui la identificarea grupului tinta li a retelei de cooperare

intre angaJatori; Organiza\Ii sindicale, ONG-uri gi alli actori relevanti

pe piala muncii in vederea identificdrii gi prornovdrii oporrunitdtilor
cie ocupare pentru grupuriie vulnerabile;

ffi va pune la dispozilia experfului plan de ocupare gi a firmei

subcontractate informatiile necesare realLzdrrr Planului de Ocupare a

c ategori i lor r,ttlnerab ile ;

ffi se angaj eazd sd contribuie la organrzarea gi promovarea activitdlilor
gi rerultatelor proiectului pe toatd durata de desfr$urare a proiectului;

ffi va promova forma alternatld, de ocupare CO-OFFICE;

ffi va asigura promovarea proiectului qi a rentltatelor aferente, atat pe

clurata implementdrii acestuia, cAt gi in perioada post-implementare,

prin afige. fluturagi, pixuri, mape, post-it-uri,comunicate de presd,

eonferinte de presd, pagina facebook, youtube. flickr, carnpanii de

informare pubiic6, etc. ;

ffi \'a fumiza datele statistice solicitate referitoare la situatia grupurilor

vulnerabiie la nivelul Judetului Alba;

ffi \/a pune ia ciispozitie I birou, I caiculator cu conexiune la internet,

telefonie fixa" fax:

ffi va contracta in cadrul echipei de managernent I responsabil

financiar. i consilier juridic iar in cadrul echipei de implementare a

nrnier-frrlrri 1 erpert social,, 2lectori in cadrul workshopurilor
l*/r 

L/lvL,Lsrsr

desfasurate in proiect.

ffi \'a asigura implernentarea unui sistem de comunicare interna

eficient care irnplica echipa proiectului, grupurile tinta, Autoritatea

Contractanta si va asigura datele si informatiile relevante pentru

desfasurarea cu succes a activitatilor:

Roluri gi responsabilitati in proiect (se va corela cu cererea de

finantare)
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I Har"tener I

i

I

I

I

AJDA ALBA T{-JLXA ffi \'a efectua monitorLzarea, evaluarea permanentd

r aportare ale proiectului:

ffi va contriirui la asigurarea functionarii Polului
rmtegrarii soclo-economice a persoanelor r,ulnerabile

so lic itanful :

si activitdtile de

de Sprij inire a

in parteneriat cu

ffi \/a contribui la identificarea grupului tinta .,si a retelei de cooperare
intre angajatori. Organizatii sindicale. ONG-uri gi alti actori relevanti
pe piata muncii in vederea identificarii gi promovdrii oportunitatilor
de ocupare pentru grupurile r.ulnerabile

ffi \'a contribui la identificarea grupului tinta $i a retelei de cooperare
intre angqjaton; Urganrzatrt srndicale, ONG-uri gi alti actori relevanti
pe pia{a muncii in vederea identificarii gi promovdrii oportunitatilor
clu= ocupere pentru grupurile r,ulnerabileI

ffi \/a contrrbui la reahzarea Planului de Ocupare a categoriilor
r.riine rab ile;

ffi \ra prcl]lova forma altemativd de ocupare CO-OFFICE;

ffi va pune la dispozitie: I birou si I sala de instruire, I calculator cu

conexiune la intetnet. I copiator color. 1 scanner, I camera foto, I
iaptop;

H se angaj eazd sd contribuie la organrzarea gi prornovarea activitatilor
gi rezultatelor proiectului pe toatd durata de desfbgurare a proiectului;

ffi asigurd promovarea proiecfului gi a rezultatelor aferente, atltt pe

durata implementdrii acestuia, cdt gi in perioada post-implernentare,
prin afige. pliante, broguri, comunicate de pres6, campanii de

informare publica. etc. ;

ffi va pune la dispozitie in cadrul Unitatii de Implementare a

Froiecti-rlui: in cadrul echipei de management 1 rnanager de proiect, 1

asistent manager de proiect, Lar in cadrul echipei de irnplementare I

expert informare-publicitate, 1 expert formare profesionala, 2 expert

antreprenorial, 1 expert social, 2 experti profesionali, I expert
psihoterapeut, I expert Plan de ocupare, 1 asistent financiar si 1

secretar adrnnistrativ;

ffi ve rnchina Lln spatiu de minim 100 mp care sa foloseasca la

de.qfasurarea activitatilor de cosniliere, orientare din cadrul

proiectului. rvorkshopurilor de dezrroltare persoanala si si activitati
de ca-office:

ffi \/a pune la dispozitie un autoturism, pentru a facilita transporrul

anga,jatilor si al expertilor la diversele intalniri, workshopuri si pentru

a transporta materiale la locatiile de desfasurare a cursurlor si a

CIamFlaniilor de informare ;

ffi va elentla toate actiunile necesare pentru asigurarea cadrului optim
rn*Cpe qr irrrnleineretarii actirritatilOr, din punCt de vedere al resurSelOrXtr U \- r.- -rLif, Ia r ry

Lirnaile" inateriale fianciare gi de timp;

ffi va asigura implementarea unui sistem de comunicare interna

eficient care impiica echipa proiectului. grupurile tinta. Autoritatea
Contractanta si \/a asigura datele si informatiile relevante pentru

desfasuterea cu succes a activitatilor;

Nota: Se vor descrie rolurile gi responsabilitdtile fiecdrui partener pe durata implementdrii proiectului, aga cum au

fost ele asumate nrin cererea de finantare.

1



Art.7 Angajamente financiare intre Parteneri

7.1 Pentru activitetile desfigurate in conformitate cu Art.6, Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum

urmeazd:

(se. adattgd numdrul de parteneri prevdnii in parteneriat).

7.2 Cheltuielile eligibile efectuate de cdtre Parteneri vor fi rambursate de catre AM/OI pe baza documentelor

justificative prezentate, in condiliile stabilite in Contractul de finantare.

7 .3 in cazul in care Liderul d,e parteneriat va solicita AM/OI acordarea de prefinantare, in nurne propriu sau pentru

parteneri, pArtile convin ca suma primitd cu titlu de prefinanlare sa fie repartizatd dupd cum urmeazd:

(se adaugd numarul de parteneri prevdzu{i in parteneriat).

Organizatra Valoare prefinantare (maxim 1A% din valoarea stabilitdla art 7.1. la

nivelul fiecdrei organizatit care are dreptul la primirea prefinantdrii,

confoffn prevederilor legale in vigoare.)

Lrcier de narteneriat 16 724

Fartener I 133 799,33

In vederea recuperdrii sumelor acordate cu titlu de prefinanfare, partenerii rdspund solidar in aplicarea mecanismului

de recuperare, stabilit de AM/OI responsabil prin contractul de finantare.

7 .4 in cazttl aplicarii de cdtre AMPOSDRU/OI responsabil a mecanismului declaririi cheltuielilor indirecte in mod

forfetar, pdrtile convin cd sumele rambursate de AM corespunzdtoare cheltuelilor indirecte sa fie impa4ite intre

parteneri dupd cum urmeazd.'.

(se adaugd numarul de parteneri prevazuti in parteneriat).

Orqani zatra o/o cheltuieli indirecte declarate in mod forfetar

tr-icier cie Fartenenat

Partener 1

Orsani zatra Valoare estimatd, a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada

proiectului [Lei, inclusiv TVA eligibil]

Llderul de parteneriat 167 240

]-!.4

r-'at'LCiiCi i 1 ^r-Ft /1n -t -\1
r JJ / YYJ.JJ

Total {se va c.orela cu t,

PTEJT{TT]JU)

1 50 5 233,33

" OUG 64i]009. privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale 9i utilizalea acestora pentru obiectir,ul convergenlA



Orsani zatta Contribulia la proiect

LEI

3 344,90

26 7 59,97

1.5 Pa*enerii sunt de acord sd asigure contribulia la acest proiect aga

prezenful Acord de Parteneriat. Astfel, Partenerii convin sd contribuie

{se adaugd nulnarul de parteneri previtzuti in parteneriat).

Lider de Farteneriat

Par-tener I

cum se prec tzeazd in cererea de finanlare gi in
la cofinantarea proiectului dup6 cum urmeazd:

Totai (se va corela

totald a contributiei
contracrul de finantare)

cu valoarea

proprii din

3 0 r04 ,61

Art.8 Achizitii Publice

Achiziliile in cadrul proiectului vor fi frcute de cdtre Liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea
conditiilor din contractul de finantare gi a instructiunilor emise de AM/oI.

Art. 9 Transferurile intre Parteneri

9'1 in vederea rambursdrii de catre AMPOSDRU a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, fiecare partener, pe
baza activitdtilor desfEgurate gi conform timpului alocat, va emite o cerere de rambursare-(conform prevederilor
legale) cdtre Liderul de partenerat in termen de 30 zile.

9.2 in ca i in care se opteazd pentru emiterea de facturi, acestea vor cuprinde:

a) Activitatea intreprinsd corespunzdtor proiectului;

b) Linia de buget din bugetul proiectului, corespunzdtoare decontdrii activitdtii derulate.

9.3. Pa4ile sunt de acord ca emiterea cererii de rambursare/facturii sd se facd insolitd de documentele justificative ce
atestd efecfuarea cheltuieliior solicitate spre rambursare, desfigurarea activitdtilor conform prevederilor cererii de
finantare gi a cerintelor AMPOSDRUiOI. Semnatarii prezentului acord de parteneriat inleleg gi acceptd sd pund la
dispozitie toate documentele necesare justificdrii activitdtilor gi cheltuielilor efectuate solicitate de
AM POSDRU/OI POSDRU responsabil.

9.4 Sumele aferente prefinantdrii solicitate gi rambursirii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului de cdtre
parleneriat, vor fi primite in contul/conturile dedicate, deschise pe numele Liderului de parteneriat, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare.o

9.5. Liderul de parteneriat are obligatia de a transfera partenerilor, in termen de 3 zile lucritoare de la data incasdrii
(sau 6 zile iucrdtoare in cazul partenerilor transnationali) sumele prevdzute la art. 9.4., ce se cuvin fiecdrei entitdti din
cadrul parleneriatului.

9.6. Liderui de parteneriat are obligatia transmiterii unei notificdri scrise at6t partenerilor c6t 9i AMpODRU/OI
responsabil, cu privire la efectuarea viramenfului in conturile partenerilor.

9.7.in cazul in care liderul de parteneriat gi/sau partenerii sdi beneficiazd de sume acordate cu titlu de prefinantare,
dobdnda acurnulatd in conturile de prefinantare deschise pe numele fiecdrei orgarnzatii, se raporteazd qi se vor deduce
de citre AMPOSDRU/Oi responsabil din sumele rambursate.

Art. 10 Proprietatea

10.1 Proprietatea, titlurile 9i drepturile de proprietate intelectuald gi industriald privind rezultatele proiecfului,
raportdrile 9i alte documente legate de acesta vor rdmdne Beneficiaruluilliderului de parteneriat. BeneficiaruVliderul
de parteneriat va acorda AMPOSDRU 9i OIPOSDRU delegat dreptul de a utiliza gratuit 9i dupd cum considerd
necesar toate documentele rezultate in urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacd nu se incalc6 drepturile

t OUG 64,'2009. pdvind gestionarea financiard a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectii,ul convergenla
Ordinul 2548/2009 pentru aporobarea nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/20Og,privind gestionarea financiarad a
instrumentelor stlucturale gi utilizarea acestora pentru obiectiwl convergentd



existente de proprietate industriald gi intelectuald.

Art. 11 Confidenfialitatea

li.i Pd4iie semnatare ale prezentului acord convin s6 pdstreze in strictd confidenlialitate informatiile primite in

cadrul 9i pe parcursul implementdrii proiectului gi sunt de acord sd prevind orice utilizare sau divulgare neautorizatd a

unor astfel de informatii. Pdrtile inteleg sd utilizeze informaliile confidenliale doar in scopul de a-9i indeplini

obligaliile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art."L2 Notificiri

12.1 Orice comunicare intre Parteneri in legaturd cu prezentul Acord se va face in scris.

12.2 Arice document scris trebuie inregistrat atdt la transmitere cdt gi la primire,

12.3 Comunicdrile intre pdrti care nu se referd la datele gi informaliile confidentiale se vor face de asemenea prin

telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condilia ca primirea comunicdrii sa fie confirmatd gi sd poatd fi dovedita. '

Art l3 Legea aplicabilS

1 3. I Prezenrului Acord i se va aplica qi va fi interpretat in conformitate cu legea romdnd.

13.2 Pe durata prezentului Acord, parlile vor avea dreptul sa convind in scris asupra modificdrii anumitor clauze, prin

act adilional, oricAnd interesele lor cer acest lucru sau cAnd aceste circumstanle au loc ai nu au putut fi prevdzute in

momentul in care s-a incheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 14 Litigii

14.1 Orice disputi care poate lua nagtere din sau in legaturd cu prezentul Acord va fi solutionatd pe calea negocierilor

intre Pir-ti, iar in situatia in care acestea nu ajung la niciun acord privind solulionarea disputei, aceasta va fi
soiutionatd de instantele competente, in conformitate cu prevederile legislaliei aplicabile.

Art.15 Prevederi finale

1 5. 1 Partile gararfieazd cd reprezentanlii numili ale ciror semndturi apar mai jos au fost investiti, la data

semndrii,/executdrii prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul

Acord de Parteneriat.

Prezenrul Acord a fost intocmit si sernnat la Alba Iulia, astdzi,0l,.9.f..;P.t.bin 3 (numdrul de exemplare este

reprezerfial de numdrul de parteneri semnatari, inclusiv liderul de parteneriat, plus un exemplar original pentru

AMPOSDRU/OPOSDRU responsabil) exemplare originale, in limba romdnd, cdte unul pentru fiecare parte gi unul

pentru AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, toate avand aceeasi valoare legal6.

Semnituri

H,iCer de parfeneriat
MGASPC ALBA

SORIN VALERTAN CHIRTLA
DIRECTOR GENERAL
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