
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   

HOTĂRÂRE 
cu privire la:  aprobarea realizării  proiectului “Un viitor profesional de succes” 

în cadrul Programului Dezvoltarea Resurselor Umane , Axa prioritară 5 – 
Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.1. – 

Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare 
 
 

Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.7235/16.07.2013   cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

7236/16.07.2013 ; 
 raportul comun nr.  7237/16.07.2013 al Direcției Buget-finanțe și al serviciului 

dezvoltare regională ;  
 raportul nr.7676/26.07.2013  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
 raportul nr. 7671/26.07.2013 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

 raportul nr. 7668/26.07.2013  al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, 
servicii publice şi comerț ;  

 raportul nr. 7680/26.07.2013  al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 
activități sportive și de agrement ;  

 Prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programul Operaţional Sectorial 
,,Dezvoltarea resurselor Umane ,, Axa prioritară 5- Promovarea măsurilor active 
de ocupare, Domeniul major de interventie 5.1. – Dezvoltarea și implementarea 
măsurilor active de ocupare;  

 Prevederile Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/1009 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
Urgență a Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
aprobate prin H.G. nr. 218/2012, modificată prin H.G. nr. 270/2013;  

   Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările  ulterioare; 



 Prevederile Legii nr.5/2013  a bugetului de stat pe anul 2013; 
 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.a) ,  b), e)  alin.(3) lit.f), alin.(6) lit.a),  lit.c) 

și art.97 alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aprobă participarea UAT Județul Olt prin Consiliul Judetean Olt, în 
calitate de partener  3 ,  la realizarea  proiectului  “Un viitor profesional de succes” 
în cadrul Programului Dezvoltarea Resurselor Umane , Axa prioritară 5 – 
Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.1. – 
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare, alături de partenerii: 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în calitate 
de lider de parteneriat, Consiliul Județean Călărași , în calitate de partener 1 și  
SIVECO România, în calitate de partener 2, conform Acordului de Parteneriat 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1).  Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului în 
sumă de 10.613.492,30 lei,  inclusiv TVA. 

         (2). Se aprobă  valoarea cheltuielilor eligibile totale aferente Consiliului 
Județean Olt  de 894.748,00  lei,  inclusiv TVA. 

Art.3. Se aprobă valoarea contribuției  proprii din valoarea totala a cheltuielilor 
eligibile de  17.894,96 lei  inclusiv TVA; 

Art.4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Judeţean Olt să semneze 
Acordul de parteneriat cu entitățile partenere .  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului  Dezvoltare Regională, 
Direcţiei Buget – Finanţe, Direcției Economice  din cadrul aparatului de specialitate al  
Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

              
PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

          Contrasemnează  ,  
  Secretar al Judeţului, 

                                                      Marin DOBRE 
 
 
 

 
Slatina, 29 iulie 2013  
Nr. 96  
 
 
/L.D. ( 2 ex.) 
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ANEXA LA H.C.J.   NR. 96/29.07.2013   
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Anexa 6 a cererii de finanţare 
 
 

- Număr înregistrare/data:  
 
Părţile. 
 

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA 
BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti, sector 1, B-dul Marasti nr. 59 codul TVA sau codul 
fiscal RO4602041 - Lider de parteneriat 
 
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, cod 
postal 910019, municipiul Calarasi, codul TVA sau codul fiscal 4294030 - partener 1. 

SIVECO Romania SA, cu sediul social în Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr 
73-81, Complex Victoria Business Park, corp cladire C4, cod postal 013685, cod fiscal 
476331 - partener 2. 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT, cu sediul social în B.DUL A.I. CUZA NR. 14 , 
SLATINA, JUD.OLT, cod fiscal 4394706 - partener 3. 
 

 
au convenit urmatoarele: 
 
Art.1 Acordul de asociere 
 
1.1       Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în 
vederea implementării proiectului “Un viitor profesional de succes!”. Este în înţelegerea părţilor 
că prezentul acord reprezintă o convenţie privind cooperarea parţilor în atingerea scopului 
comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri şi nu dă nastere unei noi persoane 
juridice constituite de/între parteneri 
 
Art. 2 Obiectul 
 
2.1  Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în 
vederea implementării proiectului: “Un viitor profesional de succes!”, numărul (codul 
proiectului)………….. care este depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 125 
 
2.2 Prevederile cererii de finanţare inclusiv anexele acesteia sunt direct aplicabile prezentului 
Acord de Parteneriat. Se va intelege că, în cazul unor discrepanţe între prevederile prezentului 
Acord de Parteneriat şi cele ale cererii de finanţare, acestea din urmă vor prevala. 
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Art.3 Principiile de buna practică ale parteneriatului 
 
3.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în 
cererea de finanţare şi prezentul acord de parteneriat. 
 
3.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 
 
3.3 Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi 
de etică cele mai inalte. 
 
3.4 Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că 
contractul de finanţare poate fi reziliat prin decizia Autorităţii de Management/OIPOSDRU 
responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei 
instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către 
Beneficiar (Liderul de parteneriat) a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului. 
 
3.5 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea 
culpabilă a prezentului accord  de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil, poate avea drept consecinţă rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, 
excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor 
parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă din FSE, pentru o perioadă de până la 
2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice. 
 
3.6 Semnatarii prezentului acord înţeleg şi acceptă faptul că rolurile si responsabilităţile 
prevăzute la art. 6.1, ce revin fiecăreia dintre părţile semnatare, vor fi indeplinite prin utilizarea 
de resurse umane proprii şi/sau externalizare de activităţi. Externalizarea de activităţi este 
acceptată dacă a fost în mod explicit descrisă în cererea de finanţare, la subsecţiunea 
corespunzătoare şi dacă se supune regulilor prevăzute de Ghidul Solicitantului – Condiţii 
Generale şi Specifice şi legislaţiei naţionale aplicabile. 
 
Art. 4 Durata acordului 
 
4.1 Durata acordului este de 30 luni de la data de începere a perioadei de implementare a 
proiectului si excede cu 12 luni perioada de implementare a proiectului . Prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului conduce automat la extinderea duratei prezentului acord. 
 
Art. 5 Drepturi şi obligaţii ale partenerilor 
 
5.1 Drepturi şi obligaţii ale Liderului de parteneriat 
 

a) Liderul de Parteneriat va depune cererea de finanţare şi anexele acesteia, conform 
formatului şi modalităţilor stabilite prin Ghidul Solicitantului, şi va semna contractul de 
finanţare, acestuia revenindu-i, în raporturile cu AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, 
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responsabilitatea finală în implementarea proiectului în conformitate cu prevederile 
contractului de finanţare. 
 
b) Liderul de Parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 
progresul acţiunii şi le va furniza copii ale rapoartelor de implementare şi ale tuturor 
documentelor cu impact asupra bunei desfăşurări a implementării proiectului. 
 
c) Propunerile pentru modificări ale proiectului (de exemplu: activităţi, parteneri, etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobarii de catre 
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, 
liderul de parteneriat va indica acest lucru atunci cand va solicita aprobarea 
AMPOSDRU. Substituirea partenerilor, fără consimţîmântul scris al acestora, este 
posibilă doar în cazul nerealizării culpabile de către aceştia, dovedite 
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, a activităţilor asumate, în cazul nerespectării 
procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului sau în ipoteza deschiderii 
procedurii insolvenţei faţă de aceştia. 
 
d) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că nu se pot elimina 
parteneri din proiect fără înlocuirea acestora cu alte entităţi cu personalitate juridică ce 
îndeplinesc condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi 
Specifice, preiau cel puţin obligaţiile asumate de partenerul pe care îl înlocuiesc şi fac 
dovada unei capacităţi tehnice, operaţionale şi financiare cel puţin similare cu a 
partenerului pe care îl înlocuiesc. Nu se pot elimina parteneri din proiect cu preluarea 
obligaţiilor asumate de aceştia de către partenerii existenţi. 
 
e) Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de 
catre liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor avute în proiect. 
 
f) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă să colaboreze şi să 
susţină derularea proiectului, inclusiv prin achiziţionarea echipamentelor necesare pentru 
buna desfăşurare a programelor de formare şi prin activităţi de informare şi publicitate pe 
toată durata proiectului. 
 
g) Să respecte termenele de derulare ale proiectului, precum şi termenele prevăzute 
pentru decontarea cheltuielilor. 
 
h) Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse în cererea de finanţare şi asumate prin 
contract. 

 
 
 
5.2. Drepturi şi obligaţii ale partenerului/partenerilor 

 
a) Să colaboreze şi să susţină derularea proiectului în modalităţile precizate în cererea de 
finanţare şi prezentul acord de parteneriat. 
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b) Să pună la dispoziţie sau să furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv 
cele necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor pentru care este 
responsabil, conform cererii de finanţare. 
 
c) Sa informeze partenerii şi să pună la dispoziţia acestora documentele necesare ce atestă 
realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 
 
d) Să respecte termenele de derulare a proiectului şi decontarea cheltuielilor. 
 
e) Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in proiect, în condiţiile stabilite prin 
contractul de finanţare. 
 
f) Să menţină o evidenţă contabilă analitică, utilizând conturi analitice pentru reflectarea 
tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea activităţilor ce îi revin, în conformitate 
cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 
Art. 6 Responsabilităţile partenerilor în implementarea proiectului 
 
6.1 Responsabilităţile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
cererii de finanţare – care reprezintă documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 
 
Organizaţia Roluri şi responsabilităţi în proiect (se va 

corela cu cererea de finanţare) 
 

UNIVERSITATEA DE STIINTE 
AGRONOMICE SI MEDICINA 
VETERINARA BUCURESTI 
Liderul de parteneriat 

Activitati de management: Implementare, 
monitorizare, raportare, evaluare.  Achizitii. 
Audit. Expertiza contabila. 
Informare si publicitate: Conferinta de 
lansare. Organizarea si desfasurarea 
campaniilor de constientizare,motivare si 
informare a grupului tinta potential, Website 
proiect, Definire conceptuala, Actualizare 
pagini website, intretinere website Conferinta 
de incheiere. 
Informare, consiliere vocationala, mediere a 
grupului tinta privind desfasurarea 
programelor de formare, masurile active de 
ocupare, oferta locurilor de munca: 
Inregistrare grup tinta. Furnizarea serviciilor de 
informare si consiliere vocationala. Furnizarea 
serviciilor de mediere 
Utilizarea tehnologiilor moderne de invatare  
Achizitie echipamente necesare implementarii 
platformei 
Organizarea de cursuri de formare 
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profesionala si continua pentru cresterea si 
dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor  
Desfasurarea programelor de calificare/ 
recalificare, Desfasurarea programelor de 
formare continua, inclusiv curs de competente 
antreprenoriale, Evaluare si raportare formare 
Asistenta si consultanta pentru persoanele 
care doresc sa demareze o afacere 
Bursa locurilor de munca 

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI 
Partener 1 

Activitati de management: Implementare, 
monitorizare, raportare, evaluare.  Achizitii. 
Expertiza contabila. 
Informare si publicitate: Conferinta de 
lansare. Organizarea si desfasurarea 
campaniilor de constientizare,motivare si 
informare a grupului tinta potential, Website 
proiect, Definire conceptuala, Actualizare 
pagini website, Conferinta de incheiere. 
Informare, consiliere vocationala, mediere a 
grupului tinta privind desfasurarea 
programelor de formare, masurile active de 
ocupare, oferta locurilor de munca: 
Inregistrare grup tinta. Furnizarea serviciilor de 
informare si consiliere vocationala. Furnizarea 
serviciilor de mediere 
Bursa locurilor de munca 
 

SIVECO Romania SA 
Partener 2 

Activitati de management: Implementare, 
monitorizare, raportare, evaluare.  Achizitii. 
Expertiza contabila. 
Informare si publicitate: Conferinta de 
lansare. Website proiect, Definire conceptuala, 
Realizare si implementare Website, 
Actualizare pagini website, intretinere website 
Conferinta de incheiere. 
Utilizarea tehnologiilor moderne de invatare  
Achizitie echipamente necesare implementarii 
platformei, Instalarea si configurarea 
sistemului informatic de furnizare a cursurilor 
de formare prin intermediul instrumentelor 
moderne bazate pe instrumente TIC, 
Dezvoltarea continutului educational aferent 
Platformei de furnizare a cursurilor de formare 
prin intermediul instrumentelor moderne 
bazate pe instrumente TIC, Implementarea 
Platformei de furnizare a cursurilor de formare 
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prin intermediul instrumentelor moderne 
bazate pe instrumente TIC, Asigurare 
mentenanta 
Organizarea de cursuri de formare 
profesionala si continua pentru cresterea si 
dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor  
Desfasurarea programelor de formare continua, 
inclusiv curs de competente antreprenoriale, 
Evaluare si raportare formare 
Bursa locurilor de munca 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT 
Partener 3 

Activitati de management: Implementare, 
monitorizare, raportare, evaluare.  Achizitii. 
Expertiza contabila. 
Informare si publicitate: Conferinta de 
lansare. Organizarea si desfasurarea 
campaniilor de constientizare,motivare si 
informare a grupului tinta potential, Website 
proiect, Definire conceptuala, Actualizare 
pagini website, Conferinta de incheiere. 
Informare, consiliere vocationala, mediere a 
grupului tinta privind desfasurarea 
programelor de formare, masurile active de 
ocupare, oferta locurilor de munca: 
Inregistrare grup tinta. Furnizarea serviciilor de 
informare si consiliere vocationala. Furnizarea 
serviciilor de mediere 
Bursa locurilor de munca 
 

Nota: Se vor descrie rolurile şi responsabilităţile fiecărui partener pe durata implementării 
proiectului, aşa cum au fost ele asumate prin cererea de finanţare. 
 
Art.7 Angajamente financiare între Parteneri 
 
7.1 Pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu Art.6, Partenerii vor angaja urmatoarele 
cheltuieli, dupa cum urmează: 
 
Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile 

angajate pe perioada proiectului [Lei, inclusiv 
TVA eligibil] 
 

Liderul de parteneriat 
UNIVERSITATEA DE STIINTE 
AGRONOMICE SI MEDICINA 
VETERINARA BUCURESTI 

6.628.512,22 
 
 

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI 932.248,00 
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Partener 1 
SIVECO Romania SA 
Partener 2 

2.157.984,08 

Partener 3 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 

894.748,00 

Total  10.613.492,30 
 

 
 
7.2 Cheltuielile eligibile efectuate de către Parteneri vor fi rambursate de catre AM/OI pe baza 
documentelor justificative prezentate, în condiţiile stabilite în Contractul de finanţare. 
 
7.3 În cazul in care Liderul de parteneriat va solicita AM/OI acordarea de prefinanţare, în nume 
propriu sau pentru parteneri, părţile convin ca suma primită cu titlu de prefinanţare sa fie 
repartizată după cum urmează: 
 
Organizaţia Valoare prefinanţare (maxim 10% din valoarea 

stabilită la art 7.1. la nivelul fiecărei organizaţii 
care are dreptul la primirea prefinanţării, 
conform prevederilor legale in vigoare*) 

Liderul de parteneriat 
UNIVERSITATEA DE STIINTE 
AGRONOMICE SI MEDICINA 
VETERINARA BUCURESTI 

662.851,23 

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI 
Partener 1 

93.224,80 

SIVECO Romania SA 
Partener 2 

215.798,40 

Partener 3 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 

89.474,80 

Total 1.061.349,23 
 

 
În vederea recuperării sumelor acordate cu titlu de prefinanţare, partenerii răspund solidar în 
aplicarea mecanismului de recuperare, stabilit de AM/OI responsabil prin contractul de finanţare. 
 
7.4 În cazul aplicării de către AMPOSDRU/OI responsabil a mecanismului declarării 
cheltuielilor indirecte în mod forfetar, părtile convin că sumele rambursate de AM 
corespunzătoare cheltuelilor indirecte să fie împarţite între parteneri după cum urmează: 
 
 
Organizaţia % cheltuieli indirecte  

 
Liderul de parteneriat 
UNIVERSITATEA DE STIINTE 
AGRONOMICE SI MEDICINA 

29% 
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VETERINARA BUCURESTI 
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI 
Partener 1 

18% 

SIVECO Romania SA 
Partener 2 

35% 

Partener 3 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 

18% 

Total 100% 
 

* OUG 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă 
 
7.5 Partenerii sunt de acord să asigure contribuţia la acest proiect aşa cum se precizează în 
cererea de finanţare şi în prezentul Acord de Parteneriat. Astfel, Partenerii convin să contribuie la 
cofinanţarea proiectului după cum urmează: 
 
 
Organizaţia Contribuţia la proiect 

LEI 
 

Liderul de parteneriat 
UNIVERSITATEA DE STIINTE 
AGRONOMICE SI MEDICINA 
VETERINARA BUCURESTI 

132.570,24 

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI 
Partener 1 

18.644,96 

SIVECO Romania SA 
Partener 2 

43.159,68 

Partener 3 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 

17.894,96 

Total  
 

212.269,85 

 
Art.8 Achiziţii Publice 
 
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat sau oricare alt 
partener, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de 
AM/OI si/sau alte organisme abilitate.. 
 
Art. 9 Transferurile între Parteneri 
 
9.1 În vederea rambursării de catre AMPOSDRU a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, 
fiecare partener, pe baza activităţilor desfăşurate şi conform timpului alocat, va emite o cerere de 
rambursare (conform prevederilor legale) către Liderul de partenerat cu cel putin 14 zile inainte 
de data limita de depunere de catre Liderul de parteneriat a unei cereri de rambursare in 
conformitate cu Contractul de finantare.   
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9.2. Părţile sunt de acord ca emiterea cererii de rambursare să se facă însoţită de documentele 
justificative ce atestă efectuarea cheltuielilor solicitate spre rambursare, desfăşurarea activităţilor 
conform prevederilor cererii de finanţare şi a cerinţelor AMPOSDRU/OI. Semnatarii prezentului 
acord de parteneriat înţeleg şi acceptă să pună la dispoziţie toate documentele necesare 
justificării activităţilor şi cheltuielilor efectuate solicitate de AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil. 
 
9.4 Sumele aferente prefinanţării solicitate şi rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectului de către parteneriat, vor fi primite în contul/conturile dedicate, deschise pe numele 
Liderului de parteneriat, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.† 
 
9.5. Liderul de parteneriat are obligaţia de a transfera partenerilor, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data încasării (sau 6 zile lucrătoare în cazul partenerilor transnaţionali) sumele prevăzute la 
art. 9.4., ce se cuvin fiecărei entităţi din cadrul parteneriatului. 
 
9.6. Liderul de parteneriat are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor cât şi 
AMPODRU/OI responsabil, cu privire la efectuarea viramentului în conturile partenerilor. 
 
9.7. În cazul în care liderul de parteneriat şi/sau partenerii săi beneficiază de sume acordate cu 
titlu de prefinanţare, dobânda acumulată în conturile de prefinanţare deschise pe numele fiecărei 
organizaţii, se raportează şi se vor deduce de către AMPOSDRU/Oi responsabil din sumele 
rambursate. 
 
Art. 10 Proprietatea 
 
10.1 Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele 
Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului/Liderului de 
parteneriat. Beneficiarul/Liderul de parteneriat va acorda AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegat 
dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma 
Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate 
industrială şi intelectuală. Posesia bunurilor achiziționate pe parcursul perioadei de implementare 
a proiectului se stabilește de comun acord de către parteneri. 
 
 
Art. 11 Confidenţialitatea 
 
11.1 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. Părtile înteleg să utilizeze 
informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de 
Parteneriat. 
 
Art. 12 Notificări 
 
12.1 Orice comunicare între Parteneri în legatură cu prezentul Acord se va face în scris. 
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12.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 
 
12.3 Comunicările între părti care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face 
de asemenea prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării sa 
fie confirmată şi să poată fi dovedită. 
 
Art 13 Legea aplicabilă 
 
13.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
13.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord 
de Parteneriat. 
 
Art. 14 Litigii 
 
14.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi solutionată 
pe calea negocierilor între Părţi, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind 
soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei aplicabile. 
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Art.15 Prevederi finale 
 
15.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi, 
la data semnării/executării prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a 
semna si executa prezentul Acord de Parteneriat. 
 
 
Semnături 
 
Partener Numele şi funcţia 

persoanei autorizate 
să semneze 

Semnătura 
 

Data şi locul 
 

Liderul de parteneriat 
UNIVERSITATEA 
DE STIINTE 
AGRONOMICE SI 
MEDICINA 
VETERINARA 
BUCURESTI 

Sorin Mihai 
CIMPEANU 
Rector 

  

CONSILIUL 
JUDETEAN 
CALARASI 
Partener 1 
 

Raducu – George 
FILIPESCU 
Presedinte 

  

SIVECO Romania SA 
Partener 2 
 
 
 

Irina SOCOL 
Presedinte si 
Director General 

  

Partener 3 
CONSILIUL 
JUDETEAN OLT 
 
 
 

Paul STANESCU  
Presedinte 
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