ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind aprobarea
proiectului „Violența domestică nu are scuze” și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere Ghidul solicitantului al Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţie 9.ii: Integrarea
socio-economică a comunităţilor marginalizate cum ar fi romii, obiectivul specific 4.4. Reducerea
numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
Ţinând cont de:
-Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie;
-Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale a oraşului Tg. Neamţ pentru perioada 2017-2020 aprobată
prin H.C.L. nr. 15 din 31.01.2017;
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Târgu Neamţ și Raportul de
specialitate al Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț ambele înregistrate sub nr. 898 din
20.03.2019;
Luând act de Scrisoarea nr. 1741/ 08.02.2019 privind modificarea bugetului din partea
Organismului Intermediar Regional POSDRU prin care experții evaluatori au dispus
reducerile
bugetare pentru acest proiect și solicitarea de clarificare transmisă de către Autoritatea de Management
POCU, Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț prin care se comunică actualizarea valorii
totale a proiectului „Violența domestică nu are scuze” și a cheltuielilor legate de proiect, având calitatea
de solicitant - Lider de Parteneriat (Partener1), este necesară modificarea HCL nr. 282 din 14.12.2018
privind aprobarea proiectului „Violența domestică nu are scuze” și a cheltuielilor legate de proiect cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare.
Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. d, art. 45 alin.2, lit. a, d, f şi ale art. 115, alin. 1, lit. b)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
.
Art.1. Se aprobă modificarea valorii totale a proiectului „Violența domestică nu are scuze” de
la 1.854.594,80 lei, la valoarea de 1.784.033,65 lei, defalcată astfel:
Organizația
Valoarea estimată a cheltuielilor angajate pe
perioada proiectului
Lider de parteneriat(partener 1),
1.517.137,14 lei
Partener 2
266.896,51 lei
Total
1.784.033,65 lei
Art.2 Se aprobă contribuția proprie în cadrul „Violența domestică nu are scuze”, defalcată
astfel:
Organizația
Lider de proiect(partener 1),

Contribuția
30.342,74 lei
Valoarea contribuției la valoarea totală a
proiectului (%): 1,70%

Partener 2

5.337,93 lei
Valoarea contribuției la valoarea totală a
proiectului (%): 0,30%

Art. 3. Se aprobă modificarea cu sumele actualizate a Acordul de parteneriat conform anexei,
parte integrantă a acesteia și se împuternicește Directorul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu
Neamț să semneze în numele și pentru Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț Acordul de
parteneriat .
Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local
nr. 282/14.12.2018, rămân
neschimbate.
Art.5. Direcţia de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț și Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor şi persoanelor interesate.

Iniţiator,
Primarul oraşului Târgu Neamţ
Harpa Vasilică

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR ORAS,
jr. SABIN ISABELA

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ
- PRIMAR Nr. ........... din ........
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea modificării HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind aprobarea
proiectului „Violența domestică nu are scuze” a cheltuielilor legate de proiect
Proiectul ,,Violența domestică nu are scuze” a fost aprobat spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,
Prioritatea de investiţie 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate cum ar fi
romii, obiectivul specific 4.4. Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice. Cod Proiect 127390.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții și depășirea
situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice și agresorii acestora din județul Neamț,
prin dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate (consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare
vocațională și activități de dezvoltare personală de grup). În cadrul proiectul 252 de persoane vor
beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuite din consilier juridic, asistent
social, psiholog, facilitator comunitar. Ca urmare a sprijinului primit, cel puțin 140 de persoane vor
depăși situația de vulnerabilitate.
Luând act de Scrisoarea nr. 1741/ 08.02.2019 privind modificarea bugetului din partea Organismului
Intermediar Regional POSDRU prin care experții evaluatori au dispus reducerile bugetare pentru acest
proiect și solicitarea de clarificare transmisă de către Autoritatea de Management POCU, Direcției de
Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț prin care se comunică actualizarea valorii totale a proiectului
„Violența domestică nu are scuze” și a cheltuielilor legate de proiect, având calitatea de solicitant - Lider
de Parteneriat (Partener1), este necesară modificarea HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind aprobarea
proiectului „Violența domestică nu are scuze” și a cheltuielilor legate de proiect cu ultima formă a
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare, după cum urmează:
1. Se aprobă modificarea valorii totale a proiectului „Violența domestică nu are scuze” de la
1.854.594,80 lei, la valoarea de 1.784.033,65 lei, defalcată astfel:
Organizația

Valoarea estimată a cheltuielilor angajate pe perioada
proiectului
Lider de parteneriat(partener 1),
1.517.137,14 lei
Partener 2
266.896,51 lei
Total
1.784.033,65 lei
Art.2 Se aprobă contribuția proprie în cadrul „Violența domestică nu are scuze”, defalcată astfel:
Organizația
Contribuția
Lider de proiect(partener 1),
30.342,74 lei
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%):
1,70%
Partener 2
5.337,93 lei
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%):
0,30%

2. Se aprobă modificarea cu sumele actualizate a Acordul de parteneriat conform anexei, parte
integrantă a acesteia și se împuternicește Directorul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț
să semneze în numele și pentru Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț Acordul de
parteneriat .
PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Târgu Neamț
Nr........... din ....................

Aprob Primar,

Harpa Vasilica

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificării HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind aprobarea
proiectului „Violența domestică nu are scuze” a cheltuielilor legate de proiect
Proiectul ,,Violența domestică nu are scuze” a fost aprobat spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,
Prioritatea de investiţie 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate cum ar fi
romii, obiectivul specific 4.4. Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice. Cod Proiect 127390.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții și depășirea
situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice și agresorii acestora din județul Neamț,
prin dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate (consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare
vocațională și activități de dezvoltare personală de grup). În cadrul proiectul 252 de persoane vor
beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuite din consilier juridic, asistent
social, psiholog, facilitator comunitar. Ca urmare a sprijinului primit, cel puțin 140 de persoane vor
depăși situația de vulnerabilitate.
Luând act de Scrisoarea nr.1741/ 08.02.2019 privind modificarea bugetului din partea Organismului
Intermediar Regional POSDRU prin care experții evaluatori au dispus reducerile bugetare pentru acest
proiect și solicitarea de clarificare transmisă de către Autoritatea de Management POCU, Direcției de
Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț prin care se comunică actualizarea valorii totale a proiectului
„Violența domestică nu are scuze” și a cheltuielilor legate de proiect, având calitatea de solicitant - Lider
de Parteneriat (Partener1), este necesară modificarea HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind aprobarea
proiectului „Violența domestică nu are scuze” și a cheltuielilor legate de proiect cu ultima formă a
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare, după cum urmează:
1. Modificarea valorii totale a proiectului „Violența domestică nu are scuze” de la 1.854.594,80
lei, la valoarea de 1.784.033,65 lei, defalcată astfel:
Organizația

Valoarea estimată a cheltuielilor angajate pe perioada
proiectului
Lider de parteneriat(partener 1),
1.517.137,14 lei
Partener 2
266.896,51 lei
Total
1.784.033,65 lei
Art.2 Se aprobă contribuția proprie în cadrul „Violența domestică nu are scuze”, defalcată astfel:
Organizația
Contribuția
Lider de proiect(partener 1),
30.342,74 lei
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%):
1,70%
Partener 2
5.337,93 lei
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%):
0,30%

2. Modificarea cu sumele actualizate a Acordul de parteneriat conform anexei, parte integrantă a
acesteia și se împuternicește Directorul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț să semneze
în numele și pentru Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț Acordul de parteneriat .
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul privind
aprobarea modificării HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind aprobarea proiectului „Violența domestică
nu are scuze” a cheltuielilor legate de proiect.
Director executiv,
Buduroi Emanuel
Compartiment Financiar-Contabil
Tataru Farmus Maria

Compartiment juridic
Huțanu Florina-Alina

Anexa
ACORD DE PARTENERIAT
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri)
(Model recomandat)
Art. 1. Părţile
1. Direcția de Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț, codul fiscal1 34777240, având calitatea de Lider
parteneriat (Partener 1)
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, codul fiscal 9648872, având calitatea
de Partener 2
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a
fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor
aferente proiectului: Violența domestică nu are scuze, care este depus în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9ii, cum ar fi romii,
POCU/467/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în
vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale (Cod generat MySMIS si denumire),
Cod proiect: 127390
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia
proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele
mai înalte.
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor,
iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv
stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice
situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile
lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că
poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără
punere în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea
altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la
rezilierea Contractului de finanțare.
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de
finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:
Organizaţia
Roluri şi responsabilităţi
Valoarea estimată a fiecărei
activități
Lider de proiect
Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe

1

Codul fiscal sau codul TVA, după caz

(Partener 1)

care fiecare partener trebuie să le
implementeze, în strânsă corelare cu
informaţiile furnizate în formularul cererii de
finanţare
Se descriu resursele umane implicate ,
resursele materiale proprii puse la dispoziția
proiectului si resursele ce vor fi achiziționate
in cadrul proiectului
A1. Identificarea, recrutarea și menținerea
grupului țintă
A1.1. Definirea metodologiei de lucru cu
grupul țintă și a criteriilor de selecție
A1.2. Organizarea și efectuarea selecției,
menținerea grupului țintă
A2. Inființarea de servicii sociale destinate
victimelor
violenței
domestice
și
agresorilor acestora
A2.1 Înființarea serviciilor sociale destinate
victimelor violenței domestice și dotarea
centrului de zi
A2.2 Stabilirea cadrului metodologic și
defășurarea de activități de formare cu
persoane din sistemul de acordare a
serviciilor sociale
A2.3 Crearea unei rețele de parteneri
pentru combaterea și prevenirea violenței
domestice, de susținere a victimelor
violenței domestice
A2.4 Desfășurarea de ateliere de lucru
A2.5. Derularea campaniilor periodice de
informare și educare
A3. Furnizarea serviciilor sociale destinate
victimelor
violenței
domestice
și
agresorilor acestora
A3.1. Stabilirea cadrului metodologic,
organizarea și desfăurarea de activități de
informare și consiliere vocațională, mediere
familială, asistență juridică
A3.2. Stabilirea cadrului metodologic,
organizarea și desfășurarea de activități de
dezvoltare
personală
și
consiliere
psihologică
A4. Management de proiect
A4.1. Management de proiect
A5. Activități aferente cheltuielilor
indirecte
A5.1 Activități aferente cheltuielilor
indirecte
Resursele umane implicate: 1 Manager de
proiect, 1 Expert recrutare și menținere GT,
1 Facilitator comunitar, 4 Asistenți social, 1
Consilier juridic grup țintă.
Resursele materiale proprii puse la
dispoziția proiectului: 4 Spații de

115,693.30 lei
9,324.00 lei
106,369.30 lei
434,894.33 lei

117,755.60 lei

59,050.17 lei

70,112.24 lei

63,844.08 lei
124,132.24 lei
652,699.13 lei

338,099.13 lei

314,600.00 lei

201,448.80 lei
201,448.80 lei
112,401.58 lei
112,401.58 lei

Partener 2

(2)

desfășurare a proiectului mobilat, 1 Sală de
ședință, 2 Telefoane, Acces internet
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul
proiectului: Servicii consiliere psihologică,
vocațională și dezvoltare personală, Servicii
de formare, Materiale consumabile
necesare desfasurarii activităților, Materiale
de promovare GT, Instrument de dezvoltare
personală, Leasing fără achiziție, Salubrizare
şi igienizare, Dotări centru de zi
A1. Identificarea, recrutarea și menținerea
grupului țintă
A1.1. Definirea metodologiei de lucru cu
grupul țintă și a criteriilor de selecție
A1.2. Organizarea și efectuarea selecției,
menținerea grupului țintă
A3. Furnizarea serviciilor sociale destinate
victimelor violenței domestice și
agresorilor acestora
A3.1. Stabilirea cadrului metodologic,
organizarea și desfăurarea de activități de
informare și consiliere vocațională, mediere
familială, asistență juridică
A5. Activități aferente cheltuielilor
indirecte
A5.1 Activități aferente cheltuielilor
indirecte
resursele umane implicate , resursele
materiale proprii puse la dispoziția
proiectului si resursele ce vor fi achiziționate
in cadrul proiectului
Resursele umane implicate: 1 Coordonator,
1 Asistent social
Resursele materiale proprii puse la
dispoziția proiectului:Birouri, Echipamente
birotică, IT
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul
proiectului: n/a

83,916.00 lei
18,648.00 lei
65,268.00 lei
149,628.82 lei

149,628.82 lei

33,351.69 lei
33,351.69 lei

Pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja
urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

Organizaţia

Liderul de parteneriat (Partener 1)
Partener 2
Total (se va corela cu valoarea eligibilă
a proiectului)

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada
proiectului* [lei]
1,517,137.14 lei
266,896.51 lei
1,784,033.65 lei

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

(3)

(4)

Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în
Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) : 30,342.74 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%):1.70%
Partener 2
Valoarea contribuţiei (în lei) : 5,337.93 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%):0.30%
Informații despre conturile bancare

IBAN

Cont

Lider de proiect
(Partener 1)

Banca

RO29TREZ49321A480201XXXX 21A480201

Trezorerie
Oras
Tg.Neamt

TÂRGUNEAMȚ

RO73TREZ49321A480202XXXX 21A480202

Trezorerie
Oras
Tg.Neamt

TÂRGUNEAMȚ

Lider de proiect
(Partener 1)

Trezorerie
Lider de proiect
RO20TREZ49321A480203XXXX 21A480203
Oras
(Partener 1)
Tg.Neamt
Trezorerie
Lider de proiect RO71TREZ493504102X003855 50.41.02
Oras
Tg.Neamt
(Partener 1)

Partener 2

Partener 2

Sucursala

TÂRGUNEAMȚ
TÂRGUNEAMȚ

Trezorerie
Mun.
RO82TREZ49121A480201XXXX 21A480201
Piatra
Neamt

Piatra
Neamt

Trezorerie
Mun.
RO29TREZ49121A480202XXXX 21A480202
Piatra
Neamt

Piatra
Neamt

Adresa
sucursala

Alte info

Fondul Social
European (FSE) Mihail
Sume primite in
Kogalniceanu,
contul platilor
Nr. 6-8
efectuate in anul
curent
Fondul Social
European (FSE) Mihail
Sume primite in
Kogalniceanu,
contul platilor
Nr. 6-8
efectuate in anii
anteriori
Fondul Social
Mihail
Kogalniceanu, European (FSE) Nr. 6-8
Prefinantare
Mihail
Cont aferent
Kogalniceanu,
Cererii de plata
Nr. 6-8
Fondul Social
European (FSE) Bd. Traian nr. Sume primite in
contul platilor
19 bis
efectuate in anul
curent
Fondul Social
European (FSE) Bd. Traian nr. Sume primite in
contul platilor
19 bis
efectuate in anii
anteriori

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a
contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
A.Drepturile liderului de parteneriat

(1)

Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B.Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanţare în sistemul electronic.
(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit
art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în
numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI
delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.
(3)

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă şi
acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea
necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării
activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de
fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

(4)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale
altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare
Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .
Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul
nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru
buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai
Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului
în cauză.
Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a
cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor
contractului de finanţare și a legislației aplicabile.

(5)
(6)

(7)

(8)

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor,
valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care leau efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte
integrantă a contractului de finanțare.

(9)

Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

(10) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g.
implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în
vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dublă finanțare), semnatarii
prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul
Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineşte condiţiile reglementate de
Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract
și care preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.
(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2
A.Drepturile Partenerului 2
(1) Cheltuielile angajate de Partener, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de
proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

(2)

(3)

(4)

Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre
progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale
rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării
proiectului și executării contractului de finanțare.
Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către
Autoritatea de management / Organismul intermediar.
Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

de

cereri

de

B.Obligaţiile Partenerului 2
(1) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor
efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii
trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor
asumate şi a cheltuielilor efectuate.
(2)

(3)

(4)

Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect,
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente
necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii
conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea
condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru
proiectele cu finanțare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de
AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.
Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi
întreţinerea în această perioadă.
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi
întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de
utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de
proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea
nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate,
pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii
finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea
proiectului, conform paragrafului (1).
Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de

finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a
unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini
obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze,
prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional
la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au
putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
(2)

Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a
prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept
consecinţă rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia
dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă ,
pentru o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi
Condiţii Specifice.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de
finanţare.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener 1)
Partener 2

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al
organizaţiei
Emanuel Buduroi, Director executiv
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al
organizaţiei
Cristina Păvăluță, Director General

Semnătura Data şi locul semnării

Semnătura Data şi locul semnării

