
ANEXA 4

Acord de parteneriat

Număr înregistrare ……………………………… (la solicitant/partener principal)

În temeiul prevederilor:

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

- Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

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

Art. 1. Partile
1.1.  COMUNA/ORASUL..........., din .............., codul fiscal ........,  -  în calitate de solicitant
(beneficiar direct)

și

1.2. Fermieri(beneficiari finali):
Nr.
crt.

Nume  si  prenume
posesor ferma

Adresa BI / CI CNP

1
2
3
4
5
6
…..
n

au convenit urmatoarele:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin  semnarea  prezentului  Acord  de  Parteneriat,  partile  isi  exprima  acordul  de

colaborare in vederea implementarii  proiectului ce urmează a fi  finanţat prin măsura 411-
121.1-„CADASTRU  RURAL”  din  SDL  GAL  MMTMM  intitulat
“...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................”,
pe parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat de catre
APDRP cu partenerul principal.

Art. 3. Obiectul



Obiectul  acestui  parteneriat  il  reprezinta  stabilirea  modului  de  implementare  si
derulare  a  activitatiii  proiectului  ce  decurge  din  contractul  de  finantare  a  proiectului
“...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................”,
ce  urmează  a  fi  depus  pentru  finanţare  prin  SDL  GAL  MMTMM   măsura  411-121.1-
„CADASTRU RURAL”

Art. 4.  Principiile de buna practica ale parteneriatului
4.1  Partenerii  trebuie  sa  contribuie  la  realizarea  activitatii  din  cadrul  obiectivului
“…………………………………………………………………………………………………..”  si  sa
isi  asume rolul  lor  in  cadrul  proiectului,  asa  cum este  definit  in  cadrul  acestui  Acord de
Parteneriat.
4.2 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor
privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat..
4.3 Partenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale si
de etica cele mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.

Art. 5.  Durata acordului
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare la data semnari contractului de finantare.
5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de cel putin 5
ani de la data intrarii in vigoare.

Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor
6.1 Drepturi si obligatii solicitantului.
a) Sa colaboreze cu beneficiari finali si sa sprijine derularea in bune conditii a activitatii pe
toata durata derularii Acordului de parteneriat.
b) Sa puna la dispozitia  partenerului secundar cadrul necesar desfasurarii activitatii descrise
in prezentul Acord de parteneriat.
c)  Sa  comunice  partenerului  secundar   orice  eveniment  intervenit  in  derularea  activitatii
desfasurate conform prezentului Acord de parteneriat.
6.2. Drepturi si obligatii ale beneficiarilor finali.
a)  Sa  duca  la  indeplinire  activitatea  pentru  care  s-a  angajat   prin  prezentul  Acord  de
parteneriat, asigurand  implementarea in bune conditii a proiectului.
b) Sa comunice solicitantului orice eveniment intervenit in derularea activitatii  desfasurate
conform Acordului de parteneriat.

Art. 7. Responsabilitatile partilor în implementarea Acordului de parteneriat 
Responsabilitatile partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund prevederilor
cererii de finantare – care reprezinta documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale
parteneriatului: 

PARTENER Roluri  şi  responsabilităţi  în  proiect  (se  va  corela  cu  cererea  de
finanţare)

COMUNA/ORAS 
prin CONSILIUL 
LOCAL reprezentat 

Rolul in scrierea cererilor de finantare:
- Intocmirea  si  depunerea  dosarului  cereri  de  finantare  pe  baza
datelor detinute de primarie sia celor furnizate de beneficiari finali.
Rolul in implementarea activităţilor proiectului:



de
PRIMAR/ADMINIST
RATOR PUBLIC

- va semna contractual de finatare;
- va  face  achizitia  furnizorului  serviciilor  și  lucrărilor  de  ridicări
topografice si întocmirea dosarelor necesare intabulării proprietăților
fermierilor, 
- va redacta rapoartele tehnice si finaciare catre finantator(AFIR) pe
baza datelor furnizate de furnizor si beneficiari finali, 
- va  redacta  cererile  de  rambursare  pe  baza  datelor  furnizate  de
furnizor si beneficiari finali si 
- va rambursa ajutorul nerambursabil catre beneficiarii finali.

Partener 1…n –
beneficiar final, 
(fermier)

Rolul in scrierea cererilor de finantare:
Furnizarea  documentelor  necesare  intocmirii  dosarului  cererii  de
finantare:
- Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea proiectului;
- Adeverinta emisa de Primării care să certifice dreptul de proprietate
al terenului si culturile inregistrate in Registrul Agricol, si
- Document eliberat de către ANSVSA/ DSVSA, din care să rezulte
efectivul de animale.

Rolul in implementarea activităţilor proiectului:

- furnizate  datelor  necesare  intocmiri  rapoatelor  tehnice  si
financiare si cererilor de rambursare.

- contribuie la cofinantare cu xxxxx lei

Art. 8. Răspunderea partenerilor:
8.1. Solicitantul  va fi  direct si  integral  raspunzator  fata  de APDRP pentru implementarea
contractului de finantare si implicit a Acordului de parteneriat, pe toata perioda de valabilitate
a acestora, inclusiv pentru mentinerea parteneriatului pentru perioada de executie si ex-post
a contractului de finantare. 
8.2. Beneficiari finali sunt raspunzatori fata de solicitant din prezentul acord de parteneriat
pentru  prejudiciile  aduse  acestuia,  rezultate  din  neimplementarea/implementarea
necorespunzatoare a activitatiii proiectului ce decurge din contractul de finantare.
8.3. Partenerii sunt de acord sa asigure contributia la acest proiect asa cum se precizeaza în
cererea de finantare si în prezentul Acord de Parteneriat. 
8.4.  Angajamentele  financiare  ale  partilor  vor  fi  asumate  in  conformitate  cu  legislatia  in
vigoare.

Art. 9. Notificari
9.1. Orice comunicare între Parteneri în legatura cu prezentul Acord se va face în scris;
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atat la transmitere, cat si la primire.

Art 10. Legea aplicabila
Prezentului  Acord  i  se  va  aplica  si  va  fi  interpretat  în  conformitate  cu  legislatia

romaneasca.

Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat 
11.1.  Pe  durata  prezentului  Acord,  partile  vor  avea  dreptul  sa  convina  in  scris  asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru , cand



aceste circumstante au loc si  nu au putut fi  prevazute în momentul în care s-a executat
prezentul Acord de Parteneriat sau cand modificarea anumitor clauze din prezentul acord de
parteneriat deriva din modificarea clauzelor contractului de finantare incheiat intre AFIR si
Solicitant. 
11.2. Eventualele amendari ale Acordului de parteneriat nu trebuie sa contravina  obligatiilor
asumate de catre partenerul principal prin Contractul de finantare incheiat cu AFIR. 

Art. 12. Litigii
Orice disputa care poate lua nastere din  sau în  legatura cu prezentul  Acord va fi

solutionata pe calea negocierilor între Parti, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun
acord  privind  solutionarea  acestei  dispute,  aceasta  va  fi  solutionata  de  instantele
competente.

Art.13. Prevederi finale
 Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost

investiti cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de Parteneriat.
Prezentul  Acord a  fost  întocmit  si  semnat  la  .....  astazi,  [............................  ]  în  …

(…………. exemplare originale, în limba româna, cate unul pentru fiecare parte şi unul pentru
AFIR, toate având aceeaşi valoare legală.

Semnături

Solicitantul                                                          Data………….
Numele PRIMAR/ADMINISTRATOR PUBLIC   
Semnătura 
Ştampila

Fermieri(beneficiari finali):
Nume si prenume posesor ferma Semnătura Data

                                                         


