
MAMA 
JUDETTIL BAOATJ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAFLUI C914AVgli 

I1 	RA 
privind aprobarea acordurilor de parteneriat in cadrul proiectului 

•„Centrul European de informare EUROPE DIRECT COMANESTI" 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back* 
Aviind in vedere: 
- Referatul nr. 42663 din 22.08.2012 intocmit de cdtre Compartimentul Unitatea de 

Implementare Proiecte in care se precizeala precizeaza lansarea apelului de proiecte 
Europe Direct 2013-2017, de catre Directia Generala de Comunicare a Comisiei Europene 
prin Reprezentanta acesteia in Romania si se solicita aprobarea acordurilor de parteneriat 
In cadrul proiectului mai sus mentionat ; 

- Rapoartele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Comanesti; 

In temeiul art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (4) lit, a) si art. 45 alin. (2) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publia locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, adopta urmatoarea 

Art.1 Consiliul Local al orasului Comanesti aproba acordurile de parteneriat in 
vederea deruldrii activitatilor pentru perioada 2013-2017 din cadrul proiectului „Centrul 
European de informare EUROPE DIRECT COMANESTI" incheiate cu: 

- Divizia de Istoria Stiintei a Comitetului Roman de Istoria si Filosofia Stiintei 
Tehnicii al Academiei Romane, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

- Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru", conform Anexei nr.2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

- Institutia Prefectului judetului Bacau, conform Anexei nr.3 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art2. Prezenta hotarare îi produce efectele numai atunci cand finantarea acestui 
proiect va fi aprobata de Comisia Europeana. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica. Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orasului Comanesti, Directiei Economice, Biroului Achizitii si 
Compartimentului Unitatea de Implementare Proiecte din cadrul UAT Orasul Comanesti, 
pentru ducere la indeplinire. 

Presedinte de sedintA 
Cons'I4er local 
tehnJqPopoi 

Nr. 649  
Din 28.08.2012 

--- 



Anexa nr.1 la 
HCL Nr 79  /28.08.2012 

CONSILIUL LOCAL COMANE$T1 
	

DIVIZIA DE ISTORIE A STIINTEI 
A CRIFST AL ACADEMIEI ROMANE 

NR.   
	

NR 	 din 	 

ACORD DE PARTENERIAT 

ART.1. PARTILE ACORDULUI DE PARTENERIAT 

In baza Hotararii Consiliului Local Comanesti nr. 	din data de 28.08.2012 privind 
aprobarea parteneriatului Cu DIVIZIA DE ISTORIE A STIINTEI A COMITETULUI ROMAN de 
ISTORIA $1 FILOSOFIA $T1INTEI $1 TEHNICII AL ACADEMIE! ROMANE in vederea implemented' 
Proiectului << Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti >>, 

intre 

°RAWL COMANE$T1 — CONSILIUL LOCAL COMANE$T1 cu sediul in str.Ciobanus, nr.2, 
localitatea Comanesti, cod postal 605200, telefon +40 0234/374273, fax +40 0234/374278, cod 
fiscal 4353269, cont proiect R064RNCB0028014251340018 deschis la Banca Comerciala 
Roman& reprezentat prin domnul ec. Viorel Miron — PRIMAR i domnisoara ec. Daniela Gherber — 
DIRECTOR ECONOMIC, in calitate de „structure gazda" pentru Proiectul << Centrul European 
de informare EUROPE DIRECT Comanesti >> pe de o parte 

§i 

DIVIZIA DE ISTORIA $TIINTE1 A COMITETULUI ROMAN DE ISTORIA $1 FILOSOFIA $TIINTE1 $1 
TEHNICII AL ACADEMIE' ROMANE (in continuare DIS/CRIFST al Academiei Romane), cu sediul 
in Calea Victoriei, nr.125, sectorul 1, localitatea Bucuresti, cod postal 010071, telefon +40 
021/3126058, reprezentata de domnul acad. GLEB DRAGAN — PRE$ED1NTE i domnul dr. 
VALENTIN MARIN — SECRETAR, in calitate de partener, 

au convenit urmatoarele: 

ART.2. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

a). Comisia European& prin intermediul Reprezentantei sale in Romania, lanseaza o 
cerere de propuneri pentru selectarea organizatiilor eligibile in vederea acordarii unui grant pentru 
actiune i asistenta tehnica in schimbul gazduirii centrelor de informare public& cunoscute sub 
denumirea comuna de "Reteaua Centrelor de Informare Europe Direct" , pentru perioada 2013 — 
2017, conform Deciziei Comisiei C (2012) 4158 din 21 iunie 2012 privind adoptarea anticipate a 
Programului Anual de Lucru in domeniul comunicarii pentru 2013 cu privire la granturile pentru 
finantarea structurilor — gazda ale centrelor de informare Europe Direct din Uniunea Europeana 
pentru perioada 2013-2017. << Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comaneeti 
>> este un potential solicitant de grant si se constituie ca „structure gazda" pentru intreaga 
perioada de functionare 2013 — 2017, iar DIS/CRIFST al Academiei Romane se constituie ca 
partener pentru anul 2013, cu posibilitate de reinoire a Acordului de parteneriat i pentru urmatorii 
patru ani. 

b). Obiectivul general al prezentului Acord de Parteneriat este de informare a cetatenilor 
europeni despre Uniunea European& despre drepturile lor i despre prioritatile UE (in mod special 
strategia de crestere economica „Europa 2020") si de promovare a cetateniei participative la nivel 
local si regional, actiuni realizate de cei doi parteneri: ORA$UL COMANE$T1 — CONSILIUL 



LOCAL COMANE$T1 in calitate de „structura gazda" pentru Proiectul «Centrul European de 
informare EUROPE DIRECT Comanesti» si de DIVIZIA DE ISTORIA $TIINTE1 A COMITETULUI 
ROMAN DE ISTORIA $1 FILOSOFIA $TIINTE1 $1 TEHNICII AL ACADEMIE! ROMANE in calitate 
de partener; 

c). 	Conform Acordului specific de grant pentru acliune, bugetul si planul de activitati se 
vor intocmi anual pentru aprobare de catre Comisia European& 

ART.3. OBLIGATIILE STRUCTURII GAZDA 

a). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti » va facilita 
cetatenilor din judetul Bacau accesul la informatii si sä alba posibifitatea de a-ti face cunoscute 
opiniile si de a face schimb de opinii, in toate domeniile activitatilor UE, in special al celor care au 
un impact asupra vietii de zi cu zi a cetatenilor; 

b). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti >> va furniza 
servicii de bala adaptate cerintelor locale, din judetul Bacau, care vor permite publicului se obtina 
informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind UE, in special cu privire la drepturile 
cetatenilor UE, prioritatile UE — in special strategia de crestere economica „Europa 2020", 
legislatia, politicile, programele si oportunitatile de finantare ale Uniunii Europene; 

c). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti >> va respecta 
cerintele din Cererea de Propuneri EUROPE DIRECT 2013 — 2017; 

d). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti » asigura 
cofinantarea necesara functionarii Centrului in valoare de 22.000 Euro pentru anul 2013 ( cursul de 
schimb este cursul lunar stabilit de Comisia Europeana — InfoEuro) si va efectua platile prin contul 
de proiect: R064RNCB0028014251340018 deschis la Banca Comerciala Romana ; 

e). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti » este 
responsabil de modul de utilizare a bugetului si va respecta prevederile OUG nr.34/2006 
actualizata in 2012 privind atribuirea contractelor de achizitie public& a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

ART.4. OBLIGATIILE PARTENERULUI  

a). DIVIZIA DE ISTORIA $TIINTE1 A COMITETULUI ROMAN DE ISTORIA $1 FILOSOFIA 
$TIINTE1 $1 TEHNICII AL ACADEMIE! ROMANE este partener in proiectul « Centrul European 
de informare EUROPE DIRECT Comanesti >> si participa la completarea Cererii de Propuneri, in 
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a CRIFST al Academiei 
Romane; 

b). DIVIZIA DE ISTORIA $TIINTE1 A COMITETULUI ROMAN DE ISTORIA $1 FILOSOFIA 
$TIINTE1 $1 TEHNICII AL ACADEMIE! ROMANE va participa la derularea activitatilor propuse 
alaturi de echipa de management a Centrului ED Comanesti, pe parcursul anului 2013; 

c). DIVIZIA DE ISTORIA $TIINTE1 A COMITETULUI ROMAN DE ISTORIA $1 FILOSOFIA 
$TIINTE1 $1 TEHNICII AL ACADEMIE! ROMANE participa activ prin specialistii din evidenta sa, 
potrivit domeniilor sale de competent& stipulate in Regulamentul de organizare si functionare a 
CRIFST al Academiei Romane, la toate evenimentele stiintifice organizate de « Centrul European 
de informare EUROPE DIRECT Comanesti»; 

d). DIVIZIA DE ISTORIA $TIINTE1 A COMITETULUI ROMAN DE ISTORIA $1 FILOSOFIA 
$TIINTE1 $1 TEHNICII AL ACADEMIE! ROMANE participa la selectarea Modulelor ce vor fi 
realizate pe parcursul anului 2013, indeosebi la asigurarea consilierii stiintifice pentru organizarea si 



desla§urarea de tate Asociatia Cultural-Stiintifica „Dimitrie Ghika — Comane§ti" a Simpozionului 
Stiintific National „Dimitrie Ghika — Comanecti. In Memoriam". 

e). DIVIZIA DE ISTORIA STIINTEI A COMITETULUI ROMAN DE ISTORIA l FILOSOFIA 
STIINTEI 51 TEHNICII AL ACADEMIE! ROMANE, prin publicatiile sale anuale, STUD! SI 
COMUNICARI/DIS ei a suplimentului sau, revista COLUMNA, a Asociatiei Cultural-Stiintifice 
„Dimitrie Ghika — Comanecti", va asigura promovarea pe plan national ci international deosebitul 
potential cultural-ctiintific al zonei. 

ART.5. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Prezentul Acord de Parteneriat se realizeaza pentru Proiectul « Centrul European de 
informare EUROPE DIRECT Cornaneeti >> ci este valabil pentru anul 2013, Cu posibilitatea de 
reinnoire a Acordului de parteneriat ci pentru urmatorii patru ani. 

ART.6.  PROPRIETATEA ASUPRA ECHIPAMENTULUI ACHIZITIONAT 

In cazul achizitionarii de echipamente, acestea vor rarnane in proprietatea „structurii gazda" 
<< Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comane§ti >>. 

ART.7. DISPOZITII FINALE 

a). Prezentul Acord de Parteneriat este guvernat de legea romana; 

b). Prezentul Acord de Parteneriat are caracterul unui document cadru si acopera intreaga 
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite de cele cloud entitati. Acordul de Parteneriat 
este valabil pentru anul 2013, Cu posibilitatea de prelungire printr-un act aditional pe o perioada de 
patru ani. 

c). Prezentul Acord de Parteneriat poate fi modificat sau completat prin "Amendament", cu 
acordul scris al partilor semnatare on de Cate on acestea convin. Partea care are initiative 
amendamentelor prezentului Acord de Parteneriat va transmite celeilalte parti, spre analiza, in scris, 
propunerile respective. 

incheiat a Comanecti — U.A.T. astazi 	in 3 (trei) exemplare, toate Cu valoare de 
original, Cate un exemplar pentru fiecare pane ei un exemplar pentru depunerea dosarului de 
finantare. 

PRIMARUL ORA$ULU1 COMANE$T1 
	

DIVIZIA DE ISTORIA STIINTEI A CRIFST 
al ACADEMIE! ROMANE 

ec. VIOREL MIRON 
	

acad. GLEB DRAGAN 

OFICIU JURIDIC 
	

jurist 
dr. VALENTIN BADESCU 

jurist RALUCA DAVID 

COORDONATOR CENTRU ED. COMANESTI 
ing. NARCIS JITARU 

Prep inte de §edinta 	A N7-7-,  a-- Co ilier local sS) 	--R 
te n Popoi 	• Si\ 

Iti:FIK, 

secretar 
dr. VALENTIN MARIN 

jurist 



Anexa nr.2 la 
HCL nr. 29 /28.08.2012 

CONSILIUL LOCAL COMANE5TI 	 CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU" BACAU 

NR. 1512 din 17.08.2012 

ACORD DE PARTENERIAT 

ART.1. PARTILE ACORDULUI DE PARTENERIAT 

In baza liotararii Consiliului Local Comanesti nr. 	din data de 	  ,privind aprobarea 

parteneriatului cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru" Bacau, in vederea implementarii Proiectului 

« Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti », 

Intre 

ORA5UL COMANE5TI — CONSILIUL LOCAL COMANE5TI cu sediul in str. Ciobanus, nr.2, localitatea 

Comanesti, cod postal 605200, telefon +40 0234/374273, fax +40 0234/374278, cod fiscal 4353269, cont 

project R064RNCB0028014251340018 deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentat prin domnul ec. 

Viorel Miron — PRIMAR si domnisoara ec. Daniela Gherber — DIRECTOR ECONOMIC, in calitate de „structura 

gazda" pentru Proiectul « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti » pe de o parte 

; i 

CASA CORPULUI DIDACTIC "Grigore Tabacaru" BACAU, cu sediul in str. Oituz, nr.24, localitatea Bacau, cod 

postal 600266, telefon +40 0234/523988, fax +40 0234/523988, cod fiscal 4278531 , reprezentat de 

domnul Gabriel Stan — DIRECTOR si doamna Mihaela Ciuchi — PROFESOR FORMATOR, In calitate de 

partener, 

au convenit urmatoarele: 

ART.2. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

a). Comisia Europeana, prin intermediul Reprezentantei sale in Romania, lanseaza o cerere de propuneri 

pentru selectarea organizatiilor eligibile in vederea acordarii unui grant pentru actiune si asistenta tehnica in 

schimbul gazduirii centrelor de informare public& cunoscute sub denumirea comuna de "Reteaua Centrelor 

de Informare Europe Direct", pentru perioada 2013 — 2017, conform Deciziei Comisiei C (2012) 4158 din 21 

iunie 2012 privind adoptarea anticipata a Programului Anual de Lucru in domeniul comunicarii pentru 2013 

cu privire la granturile pentru finantarea structurilor — gazda ale centrelor de informare Europe Direct din 

Uniunea Europeana pentru perioada 2013-2017. « Centrul European de informare EUROPE DIRECT 
Comaneni » este un potential solicitant de grant si se constitue ca „structure" gazda" pentru intreaga 

perioada de functionare 2013 — 2017, jar Casa Corpului Didactic Bacau se constitue ca partener pentru anul 

2013, cu posibilitate de reinoire a Acordului de parteneriat si pentru urmatorii patru ani. 

b). Obiectivul general al prezentului Acord de Parteneriat este de informare a cetatenilor europeni despre 

Uniunea Europeana, despre drepturile or si despre prioritatile UE tin mod special strategia de crestere 

economica „Europa 2020") si de promovare a cetateniei participative la nivel local si regional, actiuni 

realizate de cei doi parteneri: (DRAWL COMANE5TI — CONSILIUL LOCAL COMANE5T1 in calitate de 



„structura gazd5” pentru Proiectul « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti » si de 

CASA CORPULUI DIDACTIC "Grigore Tabacaru" BACAU in calitate de pa rtener; 

c). 	Conform Acordului specific de grant pentru actiune, bugetul si planul de activitati se vor intocmi anual 

pentru aprobare de catre Comisia European5. 

ART.3. OBLIGATIILE STRUCTURII GAZDA 

a). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comaneni » va facilita cetStenilor din judetul 

Bacau accesul la informatii si s5 aib5 posibilitatea de a-si face cunoscute opiniile si de a face schimb de 

opinii, in toate domeniile activit5tilor UE, in special al celor care au un impact asupra vietii de zi cu zi a 

cet5tenilor; 

b). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comaneni » va furniza servicii de baz5 adaptate 

cerintelor locale, din judetul Baca- Li, care vor permite publicului s5 obtin5 informatii, consiliere, asistenta si 

r5spunsuri la intrebari privind UE, in special cu privire la drepturile cet5tenilor UE, priorit5tile UE — in special 

strategia de crestere economica „Europa 2020", legislatia, politicile, programele si oportunit5tile de 

finantare ale Uniunii Europene; 

c). Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti » va respecta cerintele din Cererea 

de Propuneri EUROPE DIRECT 2013 — 2017; 

d). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti » asigur5 cofinantarea necesar5 

function5rii Centrului in valoare de 22.000 Euro pentru anul 2013 ( cursul de schimb este cursul lunar stabilit 

de Comisia Europeana — InfoEuro) si va efectua pl5tile prin contul de proiect: R064RNCB0028014251340018 

deschis la Banca Comerciala Rom5n5 ; 

e). « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Com5nesti » este responsabil5 de modul de 

utilizare a bugetului si va respecta prevederile OUG nr.34/2006 actualizat5 in 2012 privind atribuirea 

contractelor de achizitie public& a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii. 

ART.4. OBLIGATIILE PARTENERULUI 

a). CASA CORPULUI DIDACTIC " Grigore Tabacaru" BACAU este partener in proiectul « Centrul European 

de informare EUROPE DIRECT Comaneni »5i participa la completarea Cererii dePropuneri ; 

b). CASA CORPULUI DIDACTIC "Grigore Tabacaru" BACAU va g5zdui organizarea de evenimente pentru 

grupuri-tinta si va participa la derularea activitatilor propuse alaturi de echipa de management a Centrului 

ED Com5nesti , pe parcursul anului 2013; 

c). CASA CORPULUI DIDACTIC " Grigore Tabacaru" BACAU particip5 la selectarea si prelucrarea 

materialelor informative prezentate in cadrul actiunilor alaturi de echipa de management a Centrului ED 

Com5nesti pe parcursul anului 2013; 

d). CASA CORPULUI DIDACTIC " Grigore Tabacaru" BACAU participa activ prin specialistii din unitate, la 

toate evenimentele organizate de « Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanesti »; 

e). CASA CORPULUI DIDACTIC " Grigore Tabacaru" BACAU participa la selectarea Modulelor ce vor Ii 

realizate pe parcursul anului 2013. 



ART.5. DUFtATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Prezentul Acord de Parteneriat se realizeaza pentru Proiectul « Centrul European de informare EUROPE 
DIRECT Comanesti » si este valabil pentru anul 2013, cu posibilitatea de reinnoire a Acordului de 

parteneriat si pentru urmatorii patru ani. 

ART.6. PROPRIETATEA ASUPRA ECHIPAMENTULUI ACHIZITIONAT 

In cazul achizitionarii de echipamente, acestea vor ramane in proprietatea „structurii gaze - « Centrul 

European de informare EUROPE DIRECT Confaneni ». 

ART.7. DISPOZITII FINALE 

a). Prezentul Acord de Parteneriat este guvernat de legea roman& 

b). Prezentul Acord de Parteneriat are caracterul unui document cadru si acopera intreaga activitate de 

realizare a obiectivelor comune convenite de cele doua entitati. Acord de Parteneriat este valabil pentru 
anul 2013, cu posibilitatea de prelungire printr-un act aditional pe o perioada de patru ani. 

c). Prezentul Acord de Parteneriat poate fi modificat sau completat prin "Amendament", cu acordul scris al 

partilor semnatare on de cate on acestea convin. Partea care are initiativa amendamentelor prezentului 
Acord de Parteneriat va transmite celeilalte parti, spre analiza, In scris, propunerile respective. 

Incheiat la Comanesti — U.A.T. astazi 17 august 2012 in 3 (trei) exemplare, toate Cu valoare de original, cate 

un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar pentru depunerea dosarului de finantare. 

PRIMARUL ORASULUI COMANESTI 
	

DIRECTOR C.C.D " Grigore Tabacaru" BACAU 

Ec. VIOREL MIRON 
	

Prof. GABRIEL STAN 

OFICIUL JURIDIC 
	

PROFESOR FORMATOR DISCIPLINE ECONOMICE 

Jurist RALUCA DAVID 
	

Prof. MIHAELA CI UCHI 

COORDONATOR CENTRU E.D. COMANESTI 

Ing. NARCISJITARU 

 

Contrasemneaza, 
Secretar 

juristc_Dmiela C 

D 



Anexa nr.3 la 

HCL nr. 29 din 28.08.2012 

CONSILIUL LOCAL COMANE$T1 
	

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU 

NR. din 

ACORD DE PARTENERIAT 

ART.1. PARTILE ACORDULUI DE PARTENERIAT 

In baza Hotararii Consiliului Local Comanesti nr. 	din data de 	  ,privind aprobarea 

parteneriatului Cu Institutia Prefectului — judetul Back', in vederea implementarii Proiectului „Centrul 

European de informare EUROPE DIRECT Comaneni", 

intre 

ORA$UL COMANE$T1 — CONSILIUL LOCAL COMANESTI Cu sediul in str. Ciobanus, nr. 2, localitatea 

Comanesti, cod postal 605200, telefon +40 0234/374273, fax +40 0234/374278, cod fiscal 4353269, cont 

proiect R064RNCB0028014251340018 deschis la Banca Comerciala Roman& reprezentat prin domnul ec. 

Viorel Miron — PRIMAR si domnisoara ec. Daniela Gherber — DIRECTOR ECONOMIC, in calitate de „structura 

gazda" pentru Proiectul „Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanestr pe de o parte 

5 1  

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU, cu sediul in str. Mar4eni, nr. 2-4, localitatea Back], cod postal 

600017, telefon 0234-510.065, fax 0234545601, cod fiscal 4455404, reprezentat de domnul CLAUDIU 
OCTAVIAN SERBAN - PREFECT si domnul CONSTANTIN DORIAN POCOVNICU - SUBPREFECT, in calitate de 

partener, 

au convenit urmatoarele: 

ART.2. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

a). Comisia European& prin intermediul Reprezentantei sale in Romania, lanseaza o cerere de propuneri 

pentru selectarea organizatiilor eligibile In vederea acordarii unui grant pentru actiune si asistenta tehnica in 

schimbul gazduirii centrelor de informare public& cunoscute sub denumirea comuna de nReteaua Centrelor 

de lnformare Europe Direct" , pentru perioada 2013 — 2017, conform Deciziei Comisiei C (2012) 4158 din 21 

iunie 2012 privind adoptarea anticipata a Programului Anual de Lucru in domeniul comunicarii pentru 2013 

cu privire la granturile pentru finantarea structurilor — gazda ale centrelor de informare Europe Direct din 

Uniunea European a pentru perioada 2013-2017. "Centrul European de informare EUROPE DIRECT 
Comineni" este un potential solicitant de grant si se constitue ca „structura gazda" pentru Intreaga 

perioada de functionare 2013 — 2017, iar INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU se constitue ca 

partener pentru anul 2013, cu posibilitate de reinnoire a Acordului de parteneriat si pentru urmatorii patru 

ani. 

b). Obiectivul general al prezentului Acord de Parteneriat este de informare a cetatenilor europeni despre 

Uniunea European& despre drepturile lor si despre prioritatile UE (in mod special strategia de crestere 

economica „Europa 20201 si de promovare a cetateniei participative la nivel local si regional, actiuni 

1 



realizate de cei doi parteneri: °RAWL COMANE$T1 — CONSILIUL LOCAL COMANE$T1 in calitate de 

„structura gazda" pentru Proiectul "Centrul European de informare EUROPE DIRECT Com5ne;ti" ;i de 

INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDETUL BACAU in calitate de pa rtener; 

c). Conform Acordului specific de grant pentru actiune, bugetul i planul de activitati se vor intocmi anual 

pentru aprobare de catre Comisia Europeana. 

ART.3. OBLIGATIILE STRUCTURII GAZDA 

a). "Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comaneni" va facilita cetatenilor din judetul Back, 

accesul la informatii i sa aiba posibilitatea de ail face cunoscute opiniile i de a face schimb de opinii, in 

toate domenille activitatilor UE, in special al celor care au un impact asupra vietii de zi cu zi a cetatenilor; 

b). "Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comaneni" va furniza servicii de baza adaptate 

cerintelor locale, din judetul Back], care vor permite publicului sa obtina informatii, consiliere, asistenta 

raspunsuri la intrebari privind UE, in special cu privire la drepturile cetatenilor UE, prioritatile UE — in special 

strategia de crenere economic 	„Europa 2020", legislatia, politicile, programele i oportunitatile de 

finantare ale Uniunii Europene; 

c). "Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comanefli" va respecta cerintele din Cererea de 

Propuneri EUROPE DIRECT 2013 — 2017; 

d). "Centrul European de informare EUROPE DIRECT Comane;ti" asigura cofinantarea necesara functionarii 

Centrului in valoare de 22.000 Euro pentru anul 2013 ( cursul de schimb este cursul lunar stabilit de Comisia 

Europeana — InfoEuro) i va efectua platile prin contul de proiect: R064RNCB0028014251340018 deschis la 

Banca Comerciala Romana ; 

e). "Centrul European de informare EUROPE DIRECT ComaneFti" este responsabila de modul de utilizare 

a bugetului i va respecta prevederile OUG nr.34/2006 actualizata in 2012 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicli. 

ART.4. OBLIGATIILE PARTENERULUI 

a). INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU este partener in proiectul tentrul European de informare 

EUROPE DIRECT Comaneni" i participa la completarea Cereril de Propunerl ; 

b). INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU va gazdui organizarea de evenimente pentru grupuri-4int5 

va participa la derularea activitatilor propuse alaturi de echipa de management a Centrului ED Comaneni , 

pe parcursul anului 2013; 

c). INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU participa la selectarea i prelucrarea materialelor informative 

prezentate in cadrul actiunilor alaturi de echipa de management a Centrului ED Comaneni pe parcursul 

anului 2013; 

d). INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU participa activ prin specialinii din unitate, la toate 

evenimentele organizate de "Centrul European de informare EUROPE DIRECTComanenr; 

e). INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BACAU participa la selectarea Modulelor ce vor fi realizate pe 

parcursul anului 2013. 
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ART.5. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Prezentul Acord de Parteneriat se realizeaza pentru Proiectul "Centrul European de informare EUROPE 

DIRECT Comanesti" si este valabil pentru anul 2013, cu posibilitatea de reinnoire a Acordului de parteneriat 

si pentru urmatorii patru ani. 

ART.6. PROPRIETATEA ASUPRA ECHIPAMENTULUI ACHIZITIONAT 

In cazul achizitionadi de echipamente, acestea vor ramane in proprietatea „structurii gala" - "Centrul 

European de informare EUROPE DIRECT Comanesti". 

ART.7. DISPOZITII FINALE 

a). Prezentul Acord de Parteneriat este guvernat de legea =Ana; 

b). Prezentul Acord de Parteneriat are caracterul unui document cadru si acopera intreaga activitate de 

realizare a obiectivelor comune convenite de cele daub' entitati. Acord de Parteneriat este valabil pentru 
anul 2013, Cu posibilitatea de prelungire printr-un act aditional pe 0 perioada de patru ani. 

c). Prezentul Acord de Parteneriat poate Ii modificat sau completat prin "Amendament", cu acordul scris al 

partilor semnatare on de Cate on acestea convin. Partea care are initiativa amendamentelor prezentului 

Acord de Parteneriat va transmite celeilalte päfli , spre analiza, in scris, propunerile respective. 

Incheiat la Comanesti — U.A.T. astazi 17 august 2012 in 3 (trei) exemplare, toate cu valoare de original, Cate 

un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar pentru depunerea dosarului de finantare. 
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