
   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                      

                                   
 

HOTĂRÂRE NR.463 
 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2010;  

  Având în vedere raportul nr.87550/2010 întocmit de Direcţia Juridică Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
parteneriatului dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico - Socială Oltenia, având 
ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în scopul planificării, 
depunerii şi implementării unui proiect prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru combaterea inactivităţii în municipiul Craiova 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.226, 227, 228, 229 şi 230/2010; 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.86/2004 
aprobată prin Legea nr.488/2004; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit.e coroborat cu alin.7, lit.a, art.45, alin.2, lit.f şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
republicată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico- 
Socială Oltenia, având ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener 
în scopul planificării, depunerii şi implementării unui proiect prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU - Axă 
Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale 6.1 Dezvoltarea economiei 
sociale, "Economie socială şi solidaritate", pentru combaterea inactivităţii în 
municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Parteneriatul se va încheia pe o perioadă de 26 de luni de la data semnării, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. 



   

Art.3. Cota de cofinanţare a proiectului va fi asigurată de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în cuantum de 2 % din totalul costurilor eligibile. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze parteneriatul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia Juridică Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii şi Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico- 
Socială Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Marian VASILE Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         ANEXA LA HOT ĂRÂREA NR.463/2010 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Între: 
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA , prin Consiliul Local al municipiului Craiova având 
sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7,  judeţul Dolj, reprezentat prin Viceprimar Dincă 
Mărinică, in calitate de Partener, denumit in continuare  „Partener Principal”; 

 
 

Asociatia de Consultanta si Consiliere Economico- Sociala Oltenia, cu sediul 
in Craiova, Str SARARI, Nr. 3,  judetul DOLJ, avand codul unic de inregistrare  nr. 
14862910, Tel/fax: 0251- 43.22.66, reprezentata prin d-na. Andreea-Mihaela Niţă, cu 
functia de preşedinte, in calitate de Partener, denumita in continuare „Partener1” 

 
PREAMBUL 

 
În baza Programului  Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 

POSDRU - Axă Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale 6.1 Dezvoltarea economiei 
sociale; "Economie socială şi solidaritate" , avand in vedere ca în urma analizei nevoilor 
locale realizate în cadrul ACCES a reieşit ca prioritară promovarea incluziunii sociale a 
grupurilor vulnerabile din municipiul Craiova,  partile au convenit sa incheie prezentul 
inscris, numit in continuare „Acord”, in urmatoarele conditii: 

 
 

Capitolul I 
OBIECTUL ACORDULUI 

 
Art. 1  Obiectul parteneriatului il reprezinta stabilirea responsabilitatilor fiecarui 

partener in vederea planificării, depunerii şi implementării unui proiect pentru  
promovarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate, planificarea în comun a unui 
proiect-inclusiv completarea cererii de finanţare- care să corespundă nevoii locale 
identificate de reducere a şomajului şi inactivităţii în localitate. 

Art. 2  Beneficiarii proiectului vor fi grupurile vulnerabile: persoanele cu 
dizabilităţi; tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a 
copilului; familiile care au mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale fără 
venituri sau cu venituri reduse; persoane care beneficiază de venitul minim garantat, alte 
grupuri vulnerabile. 
     Art. 3 Partenerul principal va aplica cererea de finaţare la Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 
      Art.4 Semnatarii acordului de faţă vor implementa în parteneriat proiectul dacă va fi 
admisă cererea de finanţare . 

 
 



 
Capitolul II 

PRINCIPIILE DE BUNA PRACTICA ALE PARTENERULUI 
 

 Art. 5  Toti partenerii trebuie sa contribuie la realizarea activitatilor mentionate in 
prezentul Acord si sa isi asume rolul lor, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de 
Parteneriat. 
 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze reciproc asupra 
tuturor aspectelor privind realizarea obiectivelor. 

Toti partenerii trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea standardelor 
profesionale si etice cele mai inalte, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenitae 
angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile prezentului Acord. 

 
     
      Capitolul III 
   DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Art .6  Prezentul Acord de Parteneriat se încheie pe perioadă de 26 luni de la data 

semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia prin părţilor. 
 

 
Capitolul IV 

DREPTURILE ŞI OBLIGA ŢIILE PARTENERILOR 
 

  Art. 7 Partile au urmatoarele drepturi si obligatii: 
A. Partenerul principal  - în calitate de aplicant al cererii de finanţare- va pune la 

dispoziţia echipei de proiect (atât pe perioada completării cererii de finanţare cât şi a 
implementării proiectului) spatiu destinat activitatilor proiectului, echipa manageriala si 
logistica din Punctul de Acces Public la Informaţie. 

B. Partenerul 1 va pune la dispoziţia echipei de proiect specialistii în 
managementul proiectelor si  asistenta sociala, care vor contribui atât la completarea 
cererii de finanţare cât şi la implementarea proiectului. 
 

 
Capitolul V 

TERMENE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR 
 

 Art.8  Activitatilor prevazute se vor desfasura în concordanţă cu graficul 
sesiunilor de cereri de proiecte pentru domeniile majore de interes relevante din POS 
DRU. 
 

Capitolul VI 
FINANŢAREA PROIECTULUI 

 
 Art. 9  Finanţarea proiectului va fi asigurată din fonduri structurale , valoarea 
acesteia fiind de până la 450.000 Euro , contribuţia Partenerului principal fiind de 2 % 
din totalul costurilor eligibile. 



 
Capitolul VII 

BENEFICIILE ACORDULUI DE PARTENERIAT 
 Art. 10 În urma desfăşurării activităţilor menţionate la art.1, 3 şi 4 se vor obţine 
următoarele beneficii: 
a) pentru personele din comunităţi: 
-pregătire şi formare profesională; 
-accesul facil la locurile de muncă disponibile şi crearea de noi locuri de muncă 
b)pentru furnizorii de bunuri şi servicii prin intreprinderi sociale 
 
 

Capitolul VIII 
PROTECTIA INFORMATIILOR 

 
  Art. 11 Partile convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile primite 
si sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de 
informatii.  
 Partile inteleg sa utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-si 
indeplini obligatiile din prezentul Acord de Parteneriat. 
 Obligatia de confidentialitate revine deopotriva reprezentantilor legali, 
personalului sau angajatilor partilor. 
 Difuzarea sau dezvaluirea de oricare dintre parti a oricarei informatii, anunt 
public, reclama sau publicitate referitoare la acest Acord, va fi aprobata in prealabil de 
catre ceilalti Parteneri. 
 Art. 12 Informaţiile şi suportul lor material primite în conformitate cu prevederile 
prezentului Acord, vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă 
a părţii furnizoare. 
 Art. 13 Incetarea Acordului sau excluderea unei parti din asociere nu atrage 
incetarea obligatiilor privind informatiile confidentiale, pe o durata de 3 ani. 
 

Capitolul IX 
APLICAREA ACORDULUI 

 
 Art. 14 Prezentul Acord se aplică începând cu data semnării lui de către Parteneri 

 
 

 Capitolul X 
AMENDAMENTE 

 
 Art. 15 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor Acordului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei 
unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii Acordului de parteneriat. 
 

 



  Capitolul XI 
LEGEA APLICABIL Ă ŞI LITIGII 

 Art. 16 Prezentul Acord va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea 
română 
 Art. 17 În cazul apariţiei oricărei divergenţe ivite în legătură cu prezentul Acord, 
părţile vor încerca soluţionarea pe cale amiabilă. Dcaă părţile nu ajung la nicio 
înţelegere. În termen de 20 de zile calendaristice de la data înregistrării punctelor de 
vedere divergente, părţile pot proceda în conformitate cu art.18. 
 Art. 18 Divergenţele care apar între părţi pe parcursul derulării acordului de 
parteneriat şi nu sunt rezolvate pe cale amiabilă, vor face obiectul acţiunii în justiţie. 
 
 

 Capitolul  XII 
RELIZIEREA 

 Art.19 Un partener poate rezilia acest acord inainte de termen, de plin drept, fără 
a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe judecătoreşti, cu notificarea prealabilă a 
celuilat partener, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care rezilierea începe să producă 
efecte, în situaţia în care unul din ceilalţi parteneri: 
a) este în incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procadura insolvenţei înainte de 
începerea executării acestui acord, 
b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de acest acord şi nu remediază această 
încălcare până la expirarea termenului de 10 zile menţionat mai sus. În cazul în care, în 
termenul menţionat mai sus, partea în culpă va remedia obligaţia executată 
necorespunzător, rezilierea nu va mai opera. 
 Art.20 Rezilierea prezentului acord nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între parteneri. 

 
 

 Capitolul XIII 
 INCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

 
 Art. 21 Conform intelegerii partilor, prezentul Acord de parteneriat inceteaza de 
drept in urmatoarele situatii: 

a)la data expirarii duratei de valabilitate; 
b)prin acordul scris al partilor; 
c)renunţarea de către o parte la asociere în conformitate cu capitolul XII din 
prezentul Acord 

 Art.22  Oricare din părţi poate notifica celeilalte incetarea Acordului.  
Acordul rămâne în vigoare pe o perioadă de 30 de zile de la data primirii de către una 
din părţi a notificării scrise prin care cealaltă parte informează despre intentia sa de 
incetare a acestuia. 

 
 
 
 
 



 Capitolul XIV 
FORŢA MAJORĂ 

 
 Art. 23 Nici una dintre parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
neexecutarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care revine 
in baza prezentului Acord daca neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a 
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 
 Forta majora este produsa de un eveniment aflat in afara controlului partilor, 
absolut imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a Acordului, 
care impiedica partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate, total sau partial. 
 Art.24  Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in 
termen de 15 zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in 
vederea limitarii consecintelor lui. Lipsa notificarii evenimentului in termen decade 
partea aflata in forta majora de dreptul de a fi exonerata de raspundere. 
      
 

  Capitolul  XV 
NOTIFIC ĂRI 

 Art. 25 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una 
dintre acestea celeilalte, este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut 
in partea introductiva a prezentului contract. 
 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin 
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la 
data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
 Daca notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se considera primita in prima zi 
lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

Termenul de raspuns la o notificare scrisa este de 3 (trei) zile, daca nu se 
specifica altfel in cadrul acestui Acord pentru anumite categorii de notificari. 

 
       
 

 Capitolul  XVI 
PREVEDERI FINALE 

 
 Art. 26  Prezentul acord conţine toate înţelegerile dintre părţi şi anulează orice 

înţelegere sau acord anterioar în legătură cu obiectul prezentului acord. 
 Nicio modificare adusă prezentului acord nu va fi efectivă şi validă dacă nu este 

făcută în scris şi semnată pentru şi în numele părţilor 
Art.27 Niciuna dintre părţi nu are dreptul să înstrăineze drepturile sale izvorând 

din prezentul acord. În cazul în care una dintre părţi se divide sau fuzionează cu oricare 
altă companie în timpul valabilităţii acordului şi prin aceasta obţine o personalitate 
juridică distinctă de cea avută anterior,  prezentului acord nu încetează, drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în el fiind preluate de noile persoane juridice. 

Art.28.Dacă  în  orice moment, orice prevedere din prezentul acord este sau 
devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislaţiei şi jurisdicţiei, 



nici legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentului acord 
nu vor fi afectate sau influenţate negativ de acestea. 
  

 
Prezentul ACORD de PARTENERIAT s-a încheiat astăzi, _________în 2 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
     Partenerul Principal                                              Partener 1  
MUNICIPIUL CRAIOVA         A.C.C.E.S. OLTENIA 
 
 
 
 
         Pt. PRIMAR                PREŞEDINTE 

Viceprimar Dincă Mărinic ă        Andreea Mihaela Niţă 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marian VASILE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


