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Anex ă la Hot ărârea Consiliului 
Jude țean Olt  nr.27/25.02.2010 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
 

 

Art. 1. P ărţile 

1. ORAȘUL BALȘ, cu sediul în orașul Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.14, codul fiscal 4286437 având 
calitatea de lider de proiect  (partener 1), reprezentat de dl. Mădălin TEODOSESCU -  Primar   

 

2. JUDEȚUL OLT , cu sediul în cu sediul  în Slatina, b-dul A.I. CUZA nr.14,  codul fiscal 4394706  
având calitatea de  Partener 2, reprezentat de dl. Paul STĂNESCU - Preşedinte 

 
au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul PARTENERIATULUI 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la 
cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului:  REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA 
INFRASTRUCTURII PENTRU CAMINUL DE BATRANI , ORASUL BALS, JUDETUL OLT  , care este 
depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară  nr.3  „Imbunataţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie nr. 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.  

 
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

Art. 3. Roluri şi responsabilit ăţi în implementarea proiectului 

 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 

de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului: 
 

Organiza ţia  Roluri şi responsabilit ăţi 
ORAȘUL BALȘ  Implementarea tuturor activităţilor proiectului, conform informaţiilor 

furnizate în formularul cereii de finanţare.  
Alte responsabilităţi :  
1. Asigurarea contribuţiei proprii in proiect  
- asigurarea cheltuielilor conexe ale proiectului 
- asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a 
proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale 
- Obţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare 
-  Acreditarea serviciului de ingrijire batrani, nu mai tărziu de şase (6) 
luni de la finalizarea lucrărilor de  
reabilitare 
-  Activităţi specifice ingrijirii batranilor  
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JUDEȚUL OLT prin 
Consiliul Județean Olt ,  prin 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt  

Punerea la dispoziţia liderului de proiect a certificatului de acreditare  
pentru serviciul social similar  furnizat la o altă localizare. Certificatul 
de acreditare se va identifica prin număr, serie şi data eliberării.  
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  prin Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt , va avea următoarele 
responsabilităţi: 

1. Prezentarea activităţilor desfaşurate de Direcţia de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt  în cadrul îngrijirii batrânilor  

2. Efectuarea unor schimburi de experienţă între asistenţii 
sociali şi personalul de specialitate al Direcției  și 
reprezentanții liderului de proiect  

 
 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 
 Liderul de proiect  – ORAȘUL BALȘ  va asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale 

proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organiza ţia  Contribu ţia (unde este cazul)  
ORAȘUL BALȘ  Valoarea contribuţiei  în proiect 55.462 LEI: 

 
(3) Plăţi 
 Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  contul deschis 

distinct al proiectului. 
 
 Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 

proiect (Partener 1).  
 
 Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

3. Perioada de valabilitate a acordului  este cupri nsă între data la care acesta a fost semnat de 
to ţi partenerii şi 31 decembrie 2020, cu excep ţia responsabilit ăţilor asumate de ora șul Bal ș 
şi stipulate în prezentul PARTENERIAT, care se desf ăşoară până la data acredit ării seviciului 
de îngrijire b ătrâni de c ătre ora șul Bal ș, dar nu mai târziu de şase (6) luni de la finalizarea 
lucr ărilor de reabilitare a centrului. 

Art. 5. Drepturile şi obliga ţiile liderului de proiect (ORA ȘUL BAL Ș ) 

Drepturile ORA ȘULUI BAL Ș  
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a 
verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

 
Obligaţiile ORAȘULUI BALȘ 
(2) ORAȘUL  BALȘ  va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) ORAȘUL BALȘ va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, ORAȘUL CORABIA 
va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de management / Organismului 
intermediar POR. 

(5) ORAȘUL  BALȘ  se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin verificarea 
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documentaţiilor de atribuire aferente care au fost in prealabil auditate de către un organism 
certificat independent. 

(6) ORAȘUL  BALȘ va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

(7) ORAȘUL  BALȘ  va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(8) În cazul în care PARTENERUL – JUDEŢUL OLT  nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care îi revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 
proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică), ORAȘUL BALȘ va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste 
obligaţii. 

(9) În cazul unui prejudiciu, ORAȘUL BALȘ răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 
prejudiciul.  

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile JUDEŢULUI  OLT  

Drepturile JUDEŢULUI OLT 
(1) Cheltuielile angajate de JUDEŢUL OLT  sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2) JUDEŢUL OLT are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 

procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 
eligibile. 

(3) JUDEŢUL OLT are dreptul să fie consultat cu regularitate de către ORAȘUL BALȘ, să fie informaţi 
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii 
ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) JUDEŢUL OLT are dreptul să fie consultat, de către ORAȘUL BALȘ, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării 
de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 

 
Obligaţiile JUDEŢULUI  OLT  
 
 
(5) JUDEŢUL  OLT este obligat  să pună la dispoziţia ORAȘULUI BALȘ documentaţiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 
(6) JUDEŢUL OLT este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete 

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în 
scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) JUDEŢUL OLT este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 
proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din 
instrumente structurale.  

(8) JUDEŢUL OLT este obligat să furnizeze ORAȘULUI BALȘ orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(9) În cazul unui prejudiciu, JUDEŢUL OLT, dacă din vina sa a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 
cu ORAȘUL BALȘ.   

(10) Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt , prin  Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  se obligă să pună  la dispoziţia liderului de proiect a certificatului de acreditare  
pentru serviciul social similar  furnizat la o altă localizare. Certificatul de acreditare se va 
identifica prin număr, serie şi data eliberării.  

Consiliul Judeţean Olt , prin  Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  se obligă să 
pună la dispoziţia liderului de proiect experienţa dobândită în desfăşurarea serviciilor de îngrijire 
batrâni, pentru care Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt este acreditată, până la 
obţinerea de către liderul de proiect a acreditării serviciului respectiv, dar nu mai mult de şase (6) luni 
de la finalizarea lucrărilor de reabilitare. 
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Prezentarea rezultatelor obţinute de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în 
aplicarea îngrijirii batrânilor cu evidenţierea unor poveşti de succes. 
 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate/ 
extinse / amenajate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel 
puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această 
perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a 
echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de 
transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 
fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 / 5 ani de la 
finalizarea proiectului. 

(5). Județul Olt nu are responsabilităţi de natură patrimonială. 

Art. 8.  

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de 
profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii construite/ 
modernizate/ reabilitate/ extinse / amenajate 

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii 
de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii 
construite/ modernizate/ reabilitate/ extinse / amenajate, în afara activităţilor pentru care a fost 
finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura 
şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007 – 
2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 9. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 
părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 
 
Întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, unul pentru Organismul 
Intermediar din cadrul ADR 4 SV OLTENIA, unul pentru Autoritatea de management şi un original pentru 
cererea de finanţare. 

 
 
Semnături 
 
ORAȘUL BAL Ș  
Lider de proiect 
(Partener 1) 

MĂDĂLIN TEODOSESCU  -  PRIMAR   Semnătura Data 
 SLATINA 
 

JUDEȚUL OLT, 
prin CONSILIUL 
JUDEŢEAN 
OLT  
 

PAUL STĂNESCU  – PRE�EDINTE 
 
 
 

Semnătura 
 
 
 

Data  
SLATINA 
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Prin  
 
DIRECŢIA 
GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 
I 
PROTECŢIA 
COPILULUI 
OLT  
Partener 2 

 
       ILIE ALEXIE  – DIRECTOR EXECUTIV 

 
Semnătura 

 
Data  
SLATINA  

 
 


