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Acord de parteneriat

În temeiul prevederilor:

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

- Acordului  de  parteneriat  nr.  3921/21.07.2009,  încheiat  între  Comuna Raciu  și  Parohia
Ortodoxă  Raciu,  vizând  implementarea  Proiectului  integrat  „Îmbunătătirea  retelei  de
drumuri de interes local, retea de canalizare si statie de epurare, construire Centru after
school  în  satul  Raciu   și  dotare Cămin Cultural  în  satul  Raciu,  comuna Raciu,  judetul
Dâmbovita”; 

- Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000  cu privire  la  asociatii  și  fundatii,  cu modificările  și

completările ulterioare;
- Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
- Ordonantei  de  urgentă  a  Guvernului  nr.  118/2006  privind  înfiintarea,  organizarea  și

functionarea activitătii așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea  nr.  215/2001  a  administrației  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare,

Art. 1. Părtile
1.1.  U.A.T COMUNA RACIU, din JUD. DÂMBOVITA, codul fiscal 17352753,  - în calitate
de partener principal
şi
1.2.  PAROHIA ORTODOXĂ RACIU,   codul fiscal   4995625  – în calitate de  partener
secundar

au convenit următoarele:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin  semnarea prezentului  Acord de Parteneriat,  părțile  își  exprima acordul  de  colaborare in
vederea derulării activității specifice în cadrul Centrului After School Raciu, pe parcursul perioadei
de  monitorizare  prevăzută  în  contractul  de  finanțare  încheiat  de  către  APDRP cu  partenerul
principal.

Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de implementare si derulare a

activității în cadrul Centrului After School Raciu, construit prin finanțarea FEADR (măsura 322).
Art. 4.  Principiile de buna practica ale parteneriatului
4.1  Partenerii  trebuie  sa  contribuie  la  realizarea  functionării  activitătii  sociale  din  cadrul
obiectivului „Centru after school”,  si sa își asume rolul lor in cadrul proiectului, așa cum este
definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat.
4.2 Părtile 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 desfășoare activitătile cu respectarea standardelor profesionale si de
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etica  cele  mai  înalte,  respectiv  cu  maximum  de  profesionalism,  eficientă  și  vigilentă,  în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.

Art. 5.  Durata acordului
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare după semnarea lui de către ambele părți.
5.2. Părțile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de cel puțin 3 ani
de la data intrării in vigoare.

Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor
6.1 Drepturi si obligatii ale partenerului principal
a) Sa colaboreze cu partenerul secundar si sa sprijine derularea în bune condiții a activității pe
toată durata derulării Acordului de parteneriat.
b) Să pună la dispoziția  partenerului secundar cadrul necesar desfășurării activității descrise în
prezentul Acord de parteneriat.
c)  Să  comunice  partenerului  secundar   orice  eveniment  intervenit  in  derularea  activitătii
desfășurate conform prezentului Acord de parteneriat.

6.2. Drepturi şi obligatii ale partenerului secundar
a) Duce la îndeplinire activitatea pentru care s-a angajat  prin prezentul Acord de parteneriat,
asigurând  functionalitatea actiunii  sociale prin  personal  specializat  si  furnizare de servicii  de
supraveghere, pregătire, consiliere si asistenta spirituală.
b) Are  sediul în spatiul rural;
c)  Face  dovada  ca  activitatea  prevăzută  in  statut  concorda  cu  activitatea  pentru  care  se
angajează prin Acord, paginile relevante din statutul BOR reprezintă Anexa la prezentul Acord de
parteneriat;
d)  Atrage  personal  calificat  pentru  sustinerea  actiunii  sociale  care  sa  furnizeze  servicii  de
supraveghere,  pregătire,  consiliere  si asistenta  spirituala,  personal  dimensionat  la  nivelul
activitătii desfășurate;
e) In componenta și în conducerea partenerului secundar nu este implicată nici o autoritate sau
institutie publică și activul patrimonial este integral privat;
f) Este  implicat in derularea a unui singur acord de parteneriat având ca scop implementarea
proiectului care face obiectul acestui acord, proiect  finantat din PNDR;
g)  Va  comunica  partenerului  principal  orice  eveniment  intervenit  in  derularea  activitătii
desfășurate conform Acordului de parteneriat.

Art. 7. Responsabilitătile părtilor în implementarea Acordului de parteneriat 
Responsabilitătile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund prevederilor

cererii  de  finantare  –  care  reprezintă  documentul  principal  în  stabilirea  acestor  aspecte  ale
parteneriatului: roluri și responsabilităti. 

Nr.crt PARTENERI RESPONSABILITATI ACTIVITATI

1.

COMUNA RACIU
(partener principal)

- sa asigure spatiul necesar 
derularii activitatii  în sediul 
Centrului After School Raciu
- dotarea corespunzatoare a 
centrului

- înscrierea copiilor în Centrul after school 
- intretinerea si mentinerea in stare de 
functionare a dotarilor  specifice
- asigurarea igienizarii si curateniei 
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- sustinerea cheltuielilor de 
intretinere si mentenanta 

2.
PAROHIA RACIU
(partener secundar)

-  asigura  serviciile  de
specialitate  (supraveghere,
educatie  morala  in  vederea
cunoasterii,  intelegerii  si
practicarii  binelui  in  viata,
consiliere)
- organizarea unor programe de
educatie  religioasa  ,  accesibil
copiilor  :  cunoasterea  si
respectarea traditiilor religioase,
educarea copiilor in spiritul 
tolerantei  fata  de  alti  copii,
cultivarea  unei  atitudini  de
compasiune  fata  persoane
aflate in dificultate;
-cultivarea cinstei, modestiei, a
increderii in sine si in semeni, a
tolerantei si a intelegerii;
- raspunde direct de securitatea
copiilor  in  timpul  programului,
asigurind ordinea si disciplina.
-  contribuie  la  educatia
permanenta a copiilor  ,printr-o
mai  buna  socializare  si
comunicare  bazata pe  respect,
intrajutorare si demnitate
- formarea personalitatii copiilor
in  spiritul  moral  -  crestin,
folosind  doua  modalitati
educative: 
educatia  formativa  ce  se

concretizeaza  in
dezvoltarea  orizontului
cultural,  a  trasaturilor
psihice si morale

educatia  informativa   care  are
ca  obiectiv  indrumarea,
pregatirea  copilului  in
vederea  acumularii  de
informatii  si  cunostinte
care  sa-i  permita  o
acumulare  si  o  dezvoltare
armonioasa.

-  supravegherea  si  indrumarea  pentru
intocmirea temelor;

-  folosirea de metode de educatie morala prin
transmiterea  de  cunostinte  noi,  comportarea
prieteneasca intre semeni, ajutorul dat la nevoie
aproapelui,  grija  pentru  mediul  inconjurator  ,
activitati desfasurate dupa pregatirea lectiilor.

- consilieaza si  sprijina copiii centrului, acordand
o atentie deosebita celor mai defavorizati.

-  antrenarea  in  jocuri  si  intreceri  pe  teme de
cultura generala , evaluarea nivelului de insusire
al notiunilor morale.

Art. 8. Răspunderea partenerilor:
8.1. Partenerul principal va fi direct si integral răspunzător 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  post  execuție  a
contractului de finanțare.
8.2. Partenerul secundar este raspunzator fata de partenerul principal din prezentul acord de
parteneriat  pentru  prejudiciile  aduse  acestuia,  rezultate  din  neimplementarea/implementarea
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necorespunzatoare  a  activitatiii  privind  componenta  sociala  si/sau  culturala  a  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. 
11.2. Eventualele amendari ale Acordului de parteneriat nu trebuie sa contravina  obligatiilor
asumate de catre partenerul principal prin Contractul de finantare incheiat cu APDRP. 

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   sediul  U.A.T. COMUNA RACIU,  JUD.

DÂMBOVIŢA,  astăzi, _______________, in   2   exemplare  originale, în limba romana,
cate unul pentru fiecare parte, toate avand aceeasi valoare legala.

Semnaturi
Partener principal
COMUNA RACIU,                    Partener secundar

                                                                 PAROHIA RACIU,    
PRIMAR,     PREOT PAROH ,

     GRĂDINARU VASILE        GHIŢĂ FLORIN
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