Anexă la HCL nr. .................../............2018
PROTOCOL DE COLABORARE

Părţile,
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” cu sediul în Bucureşti, str. Slobozia, nr. 31, sector
4, tel/fax: 021.210.05, având codul fiscal nr 12180126 si contul RO27 BACX 0000 0030 0177 9000,
deschis la Banca Unicredit Ţiriac Bank, sucursala Izvor, reprezentată prin Gelu Duminică, în calitate
de Director Executiv, denumit în continuare Partener I,
Grupul de Iniţiativă Local Slatina, judeţul Olt, reprezentat prin dna. Popa Ileana Aurora în calitate
de reprezentant al Grupului de Iniţiativă Local Slatina, înfiinţat conform HG 18/2015, privind
Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
pentru perioada 2015-2020 denumit în continuare Partener II,
Şi
Direcţia Protecţia şi Asistenţă Socială Slatina, cu sediul în Municipiul Slatina, Strada Fraţii Buzeşti
nr.6 Jud. Olt cod 230080, CUI ..........., cont: ............................................................, deschis la
..............................................., e-mail: dpas_slatina@yahoo.com, telefon 0249418660, reprezentata de
dna. Director Executiv, Nora Ramona Popescu, denumită în continuare Partener III,
Au convenit încheierea prezentului Protocol de Colaborare cu scopul de a implementa activităţile
prevăzute în Cererea de Finaţare înregistrată cu numărul ......................... a Grupului de Iniţiativă
Local Slatina, judetul Olt în cadrul programului de finanţare iniţiat de Fundaţia Agenţia de Dezvoltare
Comunitară „Împreună” prin proiectul „Program de empowerment al liderilor politici romi Promovarea cadrului legislativ care favorizează comunitatea romilor”, sustinut financiar de catre:
Ministerul Afacerilor Externe Olanda.
1. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE:
Obiectul protocolului îl constituie implicarea activă a părţilor în implementarea proiectului: CENTRU
EDUCAŢIONAL PENTRU TINERII DIN SLATINA
2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1 OBLIGAŢIILE FUNDAŢIEI
“ÎMPREUNĂ” (PARTENER 1)

AGENŢIA

DE

DEZVOLTARE

COMUNITARĂ

a) Asigură îndrumare şi pregătire de specialitate pentru membrii grupului de iniţiativă în vederea
implementării acţiunii menţionate în Cererea de Finanţare;
b) Pune la dispoziţia proiectului resurse financiare necesare conform bugetului aprobat în valoare
de 6.900 lei.
c) Realizează achiziţiile aferente implementării activităţilor din Cererea de Finanţare conform
bugetului aprobat;
d) Informează partenerii locali cu privire la regulile tehnice şi financiare necesare pentru
implementarea activităţilor;
e) Monitorizează planul de implementare, realizarea achiziţiilor şi derularea activităţilor conform
Cererii de Finaţare aprobate;
f) Îndrumă şi supervizează procesul de raportare tehnică şi financiară aferentă implementării
Cererii de Finaţare aprobate;
g) Informează partenerii locali cu privire la sursele de finanţare posibile care ar putea asigura
sustenabilitatea activităţilor derulate în cadrul iniţiativei.

2.2 OBLIGAŢIILE GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ LOCAL SLATINA (PARTENER 2)
a) Realizează activăţile propuse în conformitate cu Cererea de Finanţare;
b) Informează membrii comunităţii şi mobilizează implicarea voluntară a acestora în
implementarea iniţiativei;
c) Informează Partenerul I şi Partenerul III cu privire la stadiul implementării inţiativei;
d) Informează Partenerul I şi Partenerul III cu privire la orice posibile modificări necesare pentru
implementarea iniţiativei faţă de Cererea de Finanţare aprobată, în termen de maxim 3 zile de
la data identificării acestei nevoi;
e) Contribuie la realizarea rapoartelor narative şi financiare lunare şi se asigură de transmiterea
acestora la timp către Partenerul I;
f) Utilizează elementele de identitate vizuală ale proiectului „Program de empowerment al
liderilor politici romi - Promovarea cadrului legislativ care favorizează comunitatea romilor”,
sustinut financiar de catre: Ministerul Afacerilor Externe Olanda;
g) Informează comunitatea despre rezultate intermediare şi finale ale iniţiativei.

2.3 OBLIGAŢIILE - DIRECTIA
(PARTENER 3)

PROTECTIA SI ASISTENTA SOCIALA SLATINA

a) Asigură spațiul în care funcționează Centrul și contribuţia locală a iniţiativei în valoare de
3.800 lei obligându-se să o cheltuiască în intervalul menţionat în Cererea de Finanţare (cel
târziu până la data de 31 august 2018) conform bugetului aprobat;
b) Pune la dispoziția Centrului cu 2 calculatoare si 1 imprimantă ce reprezintă aportul în natură
valoarea de inventar a bunurilor fiind de 5.752 lei.
c) Realizează activităţile prevăzute în cererea de finanţare în colaborare cu grupul de iniţiativă.
d) Sprijină implementarea iniţiaitivei prin asigurarea de resurse umane, materiale şi
informaţionale necesare, reprezentând contribuţie în natură conform responsabilităţilor
menţionate în Cererea de Finanţare;
e) Realizează achiziţiile aferente implementării activităţilor din Cererea de Finanţare conform
bugetului aprobat;
f) În funcţie de disponibilitate, sprijină implementarea iniţiativei cu alte resurse care pot conduce
la eficientizarea implementării şi maximizarea rezultatelor intervenţiei pentru comunitatea
locală
g) Facilitează obţinerea de documentaţii, avize, autorizaţii, etc., necesare pentru implementarea
acţiunii;
h) Contribuie la realizarea rapoartelor narative şi financiare lunare şi se asigură de transmiterea
acestora la timp către Partenerul I;
i) Se consultă cu Partenerul I şi Partenerul II în vederea accesării altor potenţiale surse de
finanţare în beneficiul comunităţii.
j) Utilizează elementele de identitate vizuală ale proiectului „Program de empowerment al
liderilor politici romi - Promovarea cadrului legislativ care favorizează comunitatea romilor”,
sustinut financiar de catre: Ministerul Afacerilor Externe Olanda.
k) Asigura buna functionare a Centrului cel puţin 1 an după finalizarea proiectului.
3. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la data de 31 august 2018 sau până
la stingerea integrală a obligaţiilor dintre părţi, după caz.

4. CONFIDENŢIALITATE
Informaţiile cuprinse în prezentul acord sunt publice în condiţiile legii.
5. ALTE CLAUZE
5.1 Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor
precizate în prezentul acord.
5.2 Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adiţional la solicitarea oricăreia dintre
părţile semnatare, cu acordul celorlalte părţi.
5.3 Părţile îşi vor comunica, reciproc, în termen de 5 zile de la încheierea prezentului acord, persoanele
de contact responsabile de punerea în aplicare a acordului.
5.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare de către Grupul de
Iniţiativă Local Slatina şi / sau unul dintre partenerii locali, în mod culpabil, dă dreptul Fundaţiei
Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” de a sista acordarea finanţării, respectiv solicitarea de
despăgubiri pentru cheltuielile efectuate până la acel moment din partea partenerului care nu şi-a
asumat obligaţiile.
5.5 Bunurile achiziţionate în cadrul intervenţiei vor fi date în comodat de către Fundaţia Agenţia de
Dezvoltare Comunitară “Împreună” cu condiţia utilizării acestora pentru destinaţia menţionată în
Cererea de Finanţare. La finalul intervenţiei, Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună
va decide asupra proprietăţii / utilizării acestora pentru fiecare caz în parte.
Prezentul acord a fost semnat în 3 exemplare în original, câte unul pentru fiecare parte.
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