HOTǍRÂREA Nr. 85
din 30 martie 2021
privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean
Galați, Asociația Fermierilor din România, Fundația Europeană pentru Dezvoltare
Durabilă şi Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării
proiectului „Promovarea principiilor cetățeniei active prin intermediul unei platforme
digitale pentru interacțiunea cu fermierii legumicultori din județul Galați”
Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3656 /29.03.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere solicitarea Asociației Fermierilor din România nr. 3656/26.03.2021;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională
şi europeană ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și lit. e), alin (5), lit. o) și alin. (7)
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean
Galați Asociația Fermierilor din România, Fundația Europeană pentru Dezvoltare Durabilă
şi Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării proiectului
„Promovarea principiilor cetățeniei active prin intermediul unei platforme digitale pentru
interacțiunea cu fermierii legumicultori din județul Galați”.
(2)
Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3)
Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în
numele Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociația Fermierilor din România.
(2) Direcția Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca
Panaitescu Manuela
1 ex./25.03.2021

Director Executiv

- Camelia Epure
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ANEXĂ

ACORD DE PARTENERIAT
PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ
Număr de înregistrare ………………………………
În conformitate cu:


Strategia de dezvoltare locală a Județului Galați



Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030



Propunerile privind Politica Agricolă Comună 2021-2027



Propunerile privind Planul Național Strategic PAC post 2020

 Obiectivele rețelei europene a Comitetului Organizațiilor Agricole Profesionale și
Confederației Generale a Cooperativelor Agricole (COPA-COGECA)
 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (”Directiva nitrați”)
 Ghidul Solicitantului pentru cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile
mai puțin dezvoltate) – ”Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica
în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”
Art. 1. Părțile
1.1. Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, Str. Eroilor nr. 7, jud. Galați, în calitate de
partener, denumit în continuare CJGL, reprezentat legal de către Dl. Costel Fotea, Președinte,
1.2. Asociația Fermierilor din România, cu sediul în București, B-dul Mărăşti nr. 61, CIF
9235191 – în calitate de partener, denumit în continuare AFR, reprezentată legal de către Dna.
Adelina Popescu-Oprea, Director Executiv,
1.3. Fundația Europeană pentru Dezvoltare Durabilă, cu sediul în București, Str. Elev Ștefan
Ștefănescu nr.3, Bl. 444, Ap.9, CIF 27459790 – în calitate de partener, denumit în continuare
FEDD, reprezentată legal de către Dl. Alexandru Sin-Schneider, Președinte,
1.4. Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est, cu sediul în Comuna Negrilești, str. Nicolae
Iorga nr. 89, jud. Galați, CIF 33466326 – în calitate de partener, denumit în continuare GALTSE,
reprezentat legal de către Dl. Liviu Butunoi, Președinte,
au convenit următoarele:
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de cooperare şi
colaborare în vederea asigurării dezvoltării locale a județului Galați.
Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă formularea, susținerea și promovarea dezvoltării la nivel
local, prin implementarea proiectului ”PROMOVAREA PRINCIPIILOR CETĂȚENIEI
ACTIVE PRIN INTERMEDIUL UNEI PLATFORME DIGITALE PENTRU
INTERACȚIUNEA CU FERMIERII LEGUMICULTORI DIN JUDEȚUL GALAȚI”,
denumit în continuare PROIECTUL. Astfel, parteneriatul își propune promovarea principiilor
cetățeniei active și creșterea gradului de implicare al fermierilor legumicultori în procesul luării
deciziilor la nivel local, național și european, prin folosirea avantajelor concrete ale digitalizării.
Aceasta va duce la orientarea către fermieri a direcțiilor strategice de dezvoltare din domeniul
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legumicol, printr-o abordare de tip ”bottom-up” a proceselor de elaborare a strategiilor și politicilor
de dezvoltare, cât și a propunerilor legislative.
PROIECTUL va fi propus spre finanțare în cadrul cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021
pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – ”Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali
de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”.
Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului
4.1. Partenerii trebuie să contribuie la realizarea scopului Acordului de Parteneriat, prin atingerea
obiectivelor PROIECTULUI.
4.2. Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind activitatea ce face obiectul Acordului de Parteneriat.
4.3. Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de
etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
Art. 5. Durata acordului
5.1. Acordul de Parteneriat intră în vigoare la data semnării.
5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioadă de încă cel puțin 6
luni după finalizarea PROIECTULUI.
Art. 6. Drepturi și obligații ale partenerilor
a) Să colaboreze cu ceilalți parteneri și să sprijine derularea în bune condiții a activității pe toată
durata derulării Acordului de parteneriat.
b) Să comunice celorlalți parteneri orice eveniment intervenit în derularea activității desfășurate
conform prezentului Acord de parteneriat.
c) AFR, FEDD și GALTSE vor atrage personal calificat și vor duce la îndeplinire activitățile
PROIECTULUI, pentru care s-au angajat prin prezentul Acord de Parteneriat, asigurând elaborarea,
implementarea, testarea și funcționalitatea platformei digitale pentru interacțiunea cu fermierii
legumicultori din județul Galați.
Art. 7. Procedura de colaborare
Procedura de colaborare este descrisă în cadrul Anexei nr.1.
Art. 8. Răspunderea partenerilor
8.1. CJGL nu va avea niciun angajament financiar legat de Acordul de Parteneriat sau de
PROIECT.
8.2. Partenerii AFR, FEDD și GALTSE vor fi direct și integral răspunzători pentru
implementarea PROIECTULUI, vor aloca resursele necesare și își vor asuma toate angajamentele
financiare generate de acesta.
8.3. Partenerii AFR, FEDD și GALTSE sunt de acord să asigure contribuția la acest proiect așa
cum este precizat în cererea de finanțare.
8.4. Angajamentele financiare ale AFR, FEDD și GALTSE vor fi asumate în conformitate cu
legislația în vigoare.
Art. 9. Notificări
Orice comunicare între parteneri în legătura cu prezentul Acord se va face în conformitate cu
procedura de colaborare;
Art 10. Legea aplicabilă
Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația românească.

HOTĂRÂREA NR. 85 din 30 martie 2021
pag. nr. 4
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat
11.1. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste circumstanțe
au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat
sau când modificarea anumitor clauze din prezentul acord de parteneriat derivă din clauzele
contractului de finanțare având ca obiect implementarea PROIECTULUI.
11.2. Eventualele amendări ale Acordului de parteneriat nu trebuie să contravină obligațiilor
asumate prin contractul de finanțare având ca obiect implementarea PROIECTULUI.
Art. 12. Litigii
Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluționată pe
calea negocierilor între părți, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind
soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționată de instanțele competente.
Art.13. Prevederi finale
Părţile semnatare vor urmări şi asigura aplicarea unitară şi în spiritul bunei colaborări interinstituţionale a prevederilor prezentului Acord de Parteneriat.
Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți cu
toate puterile legale de a semna și executa prezentul Acord de Parteneriat.
Prezentul Acord de Parteneriat are 4 (patru) pagini și a fost întocmit și semnat la Galați, astăzi,
[............................ ] în 5 (cinci) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte
și unul pentru Autoritatea Contractantă, toate având aceeași valoare legală.
Semnături
Consiliul Județean Galați
Președinte
Costel Fotea

Asociația Fermierilor din România
Director Executiv
Adelina Popescu-Oprea

Fundația Europeană pentru
Dezvoltare Durabilă
Președinte
Alexandru Sin-Schneider

Grupul de Acțiune Locală Tecuci
Sud Est
Președinte
Liviu Butunoi
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ANEXA NR.1
LA ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

PROCEDURĂ DE COLABORARE
Art. 1. Părțile
1.1. Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, Str. Eroilor nr. 7, jud. Galați, în calitate de
partener, denumit în continuare CJGL, reprezentat legal de către Dl. Costel Fotea, Președinte,
1.2. Asociația Fermierilor din România, cu sediul în București, B-dul Mărăşti nr.61, CIF
9235191 – în calitate de partener, denumit în continuare AFR, reprezentată legal de către Dna.
Adelina Popescu-Oprea, Director Executiv,
1.3. Fundația Europeană pentru Dezvoltare Durabilă, cu sediul în București, Str. Elev Ștefan
Ștefănescu nr.3, Bl. 444, Ap. 9, CIF 27459790 – în calitate de partener, denumit în continuare
FEDD, reprezentată legal de către Dl. Alexandru Sin-Schneider, Președinte,
1.4. Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est, cu sediul în Comuna Negrilești, str. Nicolae
Iorga nr. 89, jud. Galați, CIF 33466326 – în calitate de partener, denumit în continuare GALTSE,
reprezentat legal de către Dl. Liviu Butunoi, Președinte.
Art. 2. Obiectul procedurii
Obiectul procedurii îl constituie stabilirea termenilor şi condiţiilor pentru realizarea unui cadru
oficial de colaborare, în vederea atingerii obiectivelor comune, astfel cum sunt acestea definite în
cadrul Acordului de Parteneriat. Aceasta va asigura crearea unui sistem funcțional la nivelul
parteneriatului, în cadrul căruia să fie dezvoltate instrumentele adecvate de comunicare, consultare
şi colaborare, necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă
instituită prin proiectul ”PROMOVAREA PRINCIPIILOR CETĂȚENIEI ACTIVE PRIN
INTERMEDIUL UNEI PLATFORME DIGITALE PENTRU INTERACȚIUNEA CU
FERMIERII LEGUMICULTORI DIN JUDEȚUL GALAȚI”.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
3.1. Parteneriatul creat prin Acordul de Parteneriat se constituie pe principiile cooperării loiale între
parteneri, angajamentului şi responsabilităţii instituţionale, cu respectarea standardelor profesionale
şi de etică în îndeplinirea responsabilităţilor asumate prin această Procedură de Colaborare ori care
derivă din implementarea acesteia.
3.2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor problemelor
apărute ce pot avea legătură cu procesul de implementare a proiectului.
3.3. Parteneriatul creat va urmări, în toate activităţile sale, promovarea principiilor egalităţii de
şanse şi dezvoltării durabile.
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Art. 4. Comunicarea în cadrul parteneriatului
4.1. Partenerii acordă o importanță majoră îmbunătățirii continue a mijloacelor de comunicare
existente între ei pentru a permite implicarea activă a tuturor în activitățile esențiale ale proiectului
și pentru ca deciziile să fie luate în modul cel mai deschis posibil respectând principiile participării
nediscriminate și transparenței. Se va realiza o bază de date cu contactele membrilor echipei, bază
care va fi actualizată periodic și va fi disponibilă tuturor partenerilor. De asemenea, materialele de
informare și comunicare vor fi disponibile în format electronic tuturor partenerilor.
4.2. Comunicarea internă se va realiza pe două direcții:
1) Pe verticală, între echipa de management și experți.
2) Pe orizontala între parteneri, între membrii echipei de management, între experți, între
diferite grupuri de lucru.
4.3. Elementele comunicării pe orizontală:
a) Ședințe între parteneri;
b) Accesul comun la documente ale diferitelor grupuri de lucru;
c) Organizarea unor grupuri de lucru;
d) Facilitarea accesului membrilor echipei de proiect la documente sau alte surse cu informații
despre domeniul proiectului.
4.4. Elementele comunicării pe verticală:
a) Managerul de proiect transmite sarcinile de lucru către experți;
b) Discuții directe între managerul de proiect și experți;
c) Transmiterea de documente de către managerul de proiect sau de către experții din echipa de
management a proiectului cu informații despre desfășurarea proiectului;
d) Realizarea de baze de date cu acces controlat pentru experții angajați în proiect, organizarea
documentelor pe grupuri de lucru și asigurarea confidențialității documentelor;
e) Realizarea de rapoarte de activitate de către experți, prin intermediul cărora să raporteze
managerului de proiect activitatea prestată în cadrul proiectului;
f) Monitorizarea activității echipei de implementare și corectarea eventualelor erori;
g) Realizarea de prezentări cu informații despre proiect pentru membrii echipei de
implementare.
4.5. Legătura cu Autoritatea Contractantă este ținută de managerul de proiect.
Art.5. Implementarea proiectului
Implementarea proiectului ”PROMOVAREA PRINCIPIILOR CETĂȚENIEI ACTIVE
PRIN INTERMEDIUL UNEI PLATFORME DIGITALE PENTRU INTERACȚIUNEA CU
FERMIERII LEGUMICULTORI DIN JUDEȚUL GALAȚI” cade în sarcina exclusivă a
partenerilor AFR, FEDD și GALTSE, care vor informa periodic partenerul CJGL cu privire la
stadiul implementării, activitățile care urmează a fi derulate și atingerea obiectivelor asumate.
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Art.6. Prevederi finale
Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți cu
toate puterile legale de a semna și executa prezenta Anexă la Acordul de Parteneriat.
Prezenta Anexă are 3 (trei) pagini și a fost întocmită și semnată la Galați, astăzi,
[............................ ] în 5 (cinci) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte
și unul pentru Autoritatea Contractantă, toate având aceeași valoare legală.
Semnături
Consiliul Județean Galați
Președinte
Costel Fotea

Asociația Fermierilor din România
Director Executiv
Adelina Popescu-Oprea

Fundația Europeană pentru
Dezvoltare Durabilă
Președinte
Alexandru Sin-Schneider

Grupul de Acțiune Locală Tecuci
Sud Est
Președinte
Liviu Butunoi

