
 

ROMÂNIA     Anexa nr.2 la Hotărârea nr. ____/2022 al 
JUDEŢUL HARGHITA                                               Consiliului Județean Harghita 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. PGI05831, FRiDGE - 
Development of food industry SME competitiveness for better potentials in 

growth 
 
 

Articolul 1.  

Părțile acordului de parteneriat  

Părțile prezentului acord de parteneriat sunt partenerul principal al proiectului și 
partenerii proiectului așa cum sunt enumerați în ultima versiune a formularului 
de cerere a proiectului. 

Articolul 2.  

Modificare la Acordul de parteneriat 

1. Parteneriatul proiectului FRiDGE PGI05831 modifică Acordul de Parteneriat 
în vederea determinării fără echivoc alocarea sumei forfetare în Faza II între 
parteneri. Toți partenerii sunt de acord și acceptă această împărțire fiind legați 
de caracterul obligatoriu al acestuia. Partenerul principal, conform articolelor 
anterioare ale prezentului Acord emită plățile ca rambursare.  

2. Articolul 6 se modifică după cum urmează: 

3. Finanțarea unor activități comune sunt guvernate de principiul “singurul 
partener contractant”. Partenerul care contractează este singurul care alocă 
bugetul, contractează, plătește și asigură verificarea și raportarea 100% din 
elementele de cost ale activităților comune și primește fondurile FEDR aferente. 
Aranjamentele pentru costurile comune sunt definite între partenerii implicați. 

4. Costurile de pregătire vor fi rambursate printr-o sumă forfetară de 15.000 € 
pe proiect din fonduri FEDR corespunzătoare (12.750 €) și vor fi plătite 
partenerului lider.  

5. Împărțirea sumei forfetare: 

a. Pentru cele 6 instrumente politice valoarea totală a sumei forfetare ( 
incluzând FEDR, cofinanțarea națională și contribuirea proprie) este 
6X 17.000 EUR, în totalitate 102.000 EUR 



 

b. 5000 EUR este atribuit pentru întâlnirea finală, iar restul, 97.000 EUR 
va fi împărțit în mod egal între parteneri, astfel partenerul lider 
organizând întâlnirea finală va primi 21.166,70 EUR, în timp ce 
ceilalți parteneri 16.166,66 EUR 

c. Rambursarea FEDR cuvenită fiecărui partener va fi plătită după 
raportarea cu success a Fazei II și după ce partenerul principal va 
primi rambusarea. 

d. Astfel partenerul principal va primi 17.991,7 EUR rambursare FEDR, 
în timp ce ceilalți parteneri vor primi 13.741,66 EUR rambusare FEDR 
fiecare. 

Articolul 3 

Dispoziții finale 

 

1. Toate celelalte termeni și condiții ale Acordului de Parteneriat rămân 
neschimbate. 

 
Semnături: 

 
Partenerul principal: 

Denumirea instituției: TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Közhasznú Kft./ TCDA Tolna County Development Agency Nonprofit Public 
Benefit Ltd./ Agenția de Dezvoltare a Județului Tolna, Ungaria 

Locul și data: Szekszárd, 02/09/2022 
Numele și funcția reprezentantului legal: Kiss Balázs, director 
Semnătura/Ștampila: 

 
Partenerul de proiect nr.2 :  

Denumirea instituției: Harghita County Council/Consiliul Judetean Harghita 
Locul și data: Miercurea Ciuc, .................. 
Numele și funcția reprezentantului legal: Borboly Csaba, președinte 
Semnătura/Ștampila:   
 

Partenerul de proiect nr.3 :  
Denumirea instituției: Kompetenzzentrum für Ernährung – Kern / 
Competence Center for Nutrition/ Centrul de Competență pentru Nutriție 
Locul și data: ........................ 
Numele și funcția reprezentantului legal: ............................. 
Semnătura/Ștampila:  



 

 
Partenerul de proiect nr.4 :  

Denumirea instituției: Etelä-Pohjanmaan liitto / Regional Council of South 
Ostrobothnia/ Consiliul Regional Ostrobothnia de Sud 
Locul și data: ............................ 
Numele și funcția reprezentantului legal: .................................... 
Semnătura/Ștampila:   
 

Partenerul de proiect nr.5:  
Denumirea instituției: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / University 
of Western Macedonia/ Universitatea din Macedonia de Vest 
Locul și data: ............................. 
Numele și funcția reprezentantului legal:............................... 
Semnătura/Ștampila:   
 

Partenerul de proiect nr.6:  
Denumirea instituției: Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw 
(Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap) / Economic Council of East-
Flanders/ Consiliul Economic din Flandra de Est 
Locul și data: ............................................. 
Numele și funcția reprezentantului legal: ........................................... 
Semnătura/Ștampila:  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
............................., ......./....../2022.  
 
 
Borboly Csaba     Bíró Barna Botond 
Președinte     Vicepreședinte 
 
 
Zonda Erika   

Director general 

 

Farkas Enikő 

Director general 
adjunct 

 

Kiss Tímea Gabriella 

Director executiv 
adjunct 

Manager proiect FRiDGE 

 

Întocmit,  

Zonda Éva 

Consilier  

Asistent 
manager 

proiect 
FRiDGE 

 


