
 

  

 

 

Anexa la HCL nr._____/_____________ 
 
 

Anexa  nr. 2 la Ordinul 2467/2016 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 

 
 
Art. 1. Părţile  

ASOCIATIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIE SOCIALA RAZA DE LUNA BRASOV, judetul BRASOV, cu 
sediul in str. Pietii, nr. 4, municipiul Codlea, cod fiscal 31996210, având calitatea de membru 
2/Partener 1  

 

 

PRIMARIA COMUNEI DOMNESTI, judetul ILFOV, cu sediul in Domnesti, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 
25-27, cod fiscal 4221136, având calitatea de Lider parteneriat/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 E.C.I.P- Educatie de Calitate Inovativa si Prietenoasa 

care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 
”Educație și competențe”, Prioritatea de investiție 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar 
timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și 
formare”, Obiective specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, apel de proiecte: Cod generat MySMIS- 

108240,  Componentă 1 - Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. 
(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 

LIDER 

PARTENERIAT 

(Partener 1) 

ASOCIATIA 

JUDETEANA 

PENTRU 

PROTECTIE 

SOCIALA 

RAZA DE 

LUNA BRASOV 

 

 

Liderul de parteneriat va coordona implementarea tuturor activitatilor din proiect si 
va asigura masurile minime de informare si publicitate. 
REALIZAREA ANALIZEI DE NEVOI (ACTIVITATE PREMERGĂTOARE DEPUNERII CERERII 
DE FINANȚARE)  
A.1. MANAGEMENT DE PROIECT 
Activitatea de management este activitate transversala si se va desfasura pe toata 
perioada de implementare a proiectului. 
 

A.1.1 – Gestionare resursa umana din proiect (EM si EI) -36 de luni: 

Managerul de proiect va coordona, va monitoriza si va evalua proiectul in mod 

continuu, pe toata durata de implementare a proiectului. Activitatile de 

management de proiect vor fi facute atat la nivel de solicitant cat si de 

parteneriat in ansamblu. 
Resurse umane implicate: Manager Proiect 
Resurse materiale proprii: Birou sediu implementare dotat cu mobilier adecvat, cu 
conexiune la Internet, acces la telefon/ fax, calculator,  imprimanta multifunctionala. 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: Achiziții de materii prime, 
materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului; achizitii de tip 
FEDR. 

 

A.1.2 – Derulare proceduri achizitii proiect- 36 de luni: Procedurile de 

achizitie prevazute in cadrul proiectului vor fi derulate de catre fiecare entitate 

din parteneriat cu respectarea prevederilor din Ghidul Orientari Generale 

POCU 
Resurse umane implicate: Manager Proiect 
Resurse materiale proprii: Birou sediu implementare dotat cu mobilier adecvat, cu 
conexiune la Internet, acces la telefon/ fax,  calculator,  imprimanta multifunctionala. 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: Achiziții de materii prime, 
materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului; achizitii de tip 
FEDR. 
 

A 1.3 – Mangementul financiar al proiectului. 
Resurse umane implicate: Manager Proiect 
Resurse materiale proprii: Birou sediu implementare dotat cu mobilier adecvat, cu 
conexiune la Internet, acces la telefon/ fax, calculator, imprimanta multifunctionala. 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: Achiziții de materii prime, 
materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului; achizitii de tip 
FEDR. 
 

A.1.4. - Managementul, coordonarea, monitorizarea si evaluarea proiectului-  
Resurse umane implicate: Manager Proiect 
Resurse materiale proprii: Birou sediu implementare dotat cu mobilier adecvat, cu 
conexiune la Internet, acces la telefon/ fax, calculator, imprimanta multifunctionala. 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: Achiziții de materii prime, 
materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului; achizitii de tip 
FEDR. 
 
 
 
 



 

  

 

 

A.2. ASIGURAREA DE SERVICII ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE DE CALITATE 
DESTINATE PREVENIRII ȘI REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII 

 

A 2.1 Organizarea de activitati de educatie prin metode activ participative 

pentru pre-scolari- Organizarea unui astfel de set de activitati destinat unui 

numar de 135 de copii din cadrul Scolii Gimnaziale Gheorghe Corneliu din 

Domnesti va urmari dezvoltarea libera, prietenoasa a personalitatii copilului, 

dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, descoperirea propriei 

identitati, a autonomiei si dezvoltarea unei imagini de sine pozitiva 
Resurse umane implicate: experti activitati educative;  
Resurse materiale proprii: Birou sediu implementare dotat cu mobilier adecvat, cu 
conexiune la Internet, acces la telefon/ fax, calculator,  imprimanta multifunctionala. 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: servicii catering prescolari 
activitati educative, servicii editare, machetare, tiparire kit educational-caiet manual 
pregatire pre-scolara, servicii editare, machetare, tiparire kit educational- ghidul 
educatorului, 4 mese fossball-club, consumabile in cadrul procesului de activitati cu 
prescolarii, consumabile in cadrul procesului de activitati cu prescolarii- setul de 
rechizite 
 

 

A.2.2 Organizarea programului de tip scoala-dupa scoala: organizarea unui 

program de tip SDS pentru ciclul primar si gimnazial- 200 de elevi 

participanti; 
Resurse umane implicate: 1 expert recrutare, selectare, monitorizare scolari M1, 1 
expert  SDS, 2 invatatori, 1 expert ed. limba engleza(primar+gimnazial), 1 expert 
educatie prin lectura-inv. Primar, 1 expert educational Lb.Rom. –Gimnaz, 1 expert 
educational Matem. –Gimnaz, 1 expert SDS-Pachet Pregatire pentru viata-Gimnaziu; 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: consumabile in cadrul procesului 
de activitati cu scolarii, 4 table inteligente,  1 server, 30 desktopuri, 13 latopuri, 4 
multifunctionale, 2 fisete metalice 

 
A.2.3- Servicii de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationala- 
elevi (activitati care faciliteaza tranzitia de la un ciclu scolar la altul)- 479 de copii 
participanti. 
Resurse umane implicate:experti consiliere si orientare scolara- scolari, experti info., 
consiliere scolara- consiliere de grup –scolari,   
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: servicii de informare scolari, 
servicii   mediere scolara pentru un numar de 479 copii+parinti, consumabile in cadrul 
procesului de activitati cu scolari. 
 

A.2.4- Derularea unui program de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie 

sanatasa- prescolari-set de activitati destinat unui numar de 135 de copii din 

cadrul Scolii Gimnaziale Gheorghe Corneliu din Domnesti.  

Resurse umane implicate: - 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: servicii igiena, sanatate si nutritie 

 
A.3. ACTIVITĂȚI CARE FACILITEAZĂ ACCESUL LA SERVICII EDUCAȚIONALE, PRIN 
ABORDAREA NEVOILOR COPIILOR/TINERILOR/ADULȚILOR ȘI FAMILIILOR LOR  

A.3.1- Sprijin financia/ material  pentru elevii participanti in cadrul proiectului 
Resurse umane implicate:  
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: consumabile in cadrul procesului 
de activitati cu scolarii- kituri haine, subventii pentru 200 de scolari. 
 
 
 
 



 

  

 

 

A.4. ACTIUNI DESTINATE IMBUNATATIRII SI DIVERSIFICARII SERVICIILOR 
EDUCATIONALE OFERITE 
 

A.4.2. – Dezvoltarea de parteneriate intre gradinite, parinti, comunitate 
Resurse umane implicate:- 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: servicii organizare 
evnimente(chirie spatiu, sonorizare, coffee break), kit materiale informare in legatura 
cu parteneriatul, consumabile in cadrul procesului de activitati cu prescolarii; 

 

A.5. – ACTIUNI DESTINATE CAPACITATII RESURSELOR UMANE 

DIN SCOLI  
A.5.1. - Dezvoltarea de competente transversale in cazul unui numar de 98  

cadre didactice: Se va urmari furnizarea catre cadrele didactice a unui curs care 

sa le asigure asigure acumularea de credite profesionale transferabile; 
Resurse umane implicate:- 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: consumabile in cadrul procesului 
de activitati cu cadrele didactice 
 

A.5.2 – Activitati de instruire a personalului didactic si de sprijin: sesiuni de 

instruire a cadrelor didactice; 
Resurse umane implicate:- 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: servicii sesiuni instruire cadre 
didactice, consumabile in cadrul procesului de activitati cu cadre didactice 

 

A.5.3 – Acordarea de instrumente de sprijin si sigurarea monitorizarii: sprijin  

financiar si material; 
Resurse umane implicate: 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: instrumente de sprijin pentru 
activitati/stagii de practica 

 

A.5.4 –Crearea/dezvoltarea de retele de sprijin profesional: dezvoltarea unei 

platforme de e-sharing si e-learning; 
Resurse umane implicate: expert platforma educationala; 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: servicii coffee break , servicii 
creare si mentinere platforma educationala; 
 

PARTENER  2  

PRIMARIA 

DOMNESTI  
 

A.2. ASIGURAREA DE SERVICII ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE DE CALITATE 
DESTINATE PREVENIRII ȘI REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII 
 

A 2.1 Organizarea de activitati de educatie prin metode activ participative 

pentru pre-scolari- Organizarea unui astfel de set de activitati destinat unui 

numar de 135 de copii din cadrul Scolii Gimnaziale Gheorghe Corneliu din 

Domnesti va urmari dezvoltarea libera, prietenoasa a personalitatii copilului, 

dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, descoperirea propriei 

identitati, a autonomiei si dezvoltarea unei imagini de sine pozitiva 
Resurse umane implicate: 1 Coordonator M2,  1 expert recrutare, selectare, 
monitorizare presc M2, 1 ingrijitor copii M2,  
Resurse materiale proprii: Birou sediu implementare dotat cu mobilier adecvat, cu 
conexiune la Internet, acces la telefon/ fax, calculator, imprimanta multifunctionala. 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: - 

 

A.2.2 Organizarea programului de tip scoala-dupa scoala: organizarea unui 

program de tip SDS pentru ciclul primar si gimnazial- 200 de elevi 

participanti; 
Resurse umane implicate: 1 Coordonator M2, 1 expert recrutare, selectare, 
monitorizare scolari GT M2, 2 invatatori, 1 expert ed. limba 



 

  

 

 

engleza(primar+gimnazial), 1 expert educatie prin lectura-inv. primar, 1 expert 
educational Lb.Rom. –gimnaz., 1 expert educational Matem. –Gimnaz.; 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: combustibil deplasare intre 
Domnesti si Bucuresti pentru coordonator M2 
 

A.2.3- Servicii de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationala- 
elevi (activitati care faciliteaza tranzitia de la un ciclu scolar la altul)- 479 de copii 
participanti. 
Resurse umane implicate: 1 Coordonator M2,  
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: - 
 

A.2.4- Derularea unui program de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie 

sanatasa- prescolari-set de activitati destinat unui numar de 135 de copii din 

cadrul Scolii Gimnaziale Gheorghe Corneliu din Domnesti.  

Resurse umane implicate: 1 Coordonator M2 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: - 
 

 
A.3. ACTIVITĂȚI CARE FACILITEAZĂ ACCESUL LA SERVICII EDUCAȚIONALE, PRIN 
ABORDAREA NEVOILOR COPIILOR/TINERILOR/ADULȚILOR ȘI FAMILIILOR LOR  

A.3.1- Sprijin financia/ material  pentru elevii participanti in cadrul proiectului 

Resurse umane implicate: - 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: hainute prescolari 
 
 
A.4. ACTIUNI DESTINATE IMBUNATATIRII SI DIVERSIFICARII SERVICIILOR 
EDUCATIONALE OFERITE 

 

A.4.1. – Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a 
activitatilor si mentenata acestora 
Resurse umane implicate:- 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: lucrari reabilitare acoperis 
scoala; 
 

A.4.2. – Dezvoltarea de parteneriate intre gradinite, parinti, comunitate 
Resurse umane implicate: 1 coordonator parteneriat,  
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: - 

 

A.5. – ACTIUNI DESTINATE CAPACITATII RESURSELOR UMANE 

DIN SCOLI  

A.5.1. - Dezvoltarea de competente transversale in cazul unui numar de 98  

cadre didactice: Se va urmari furnizarea catre cadrele didactice a unui curs care 

sa le asigure asigure acumularea de credite profesionale transferabile; 
Resurse umane implicate: 1 expert recrutare, selectare, monitorizare CD  M2 
Resurse ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului: - 
 

(2) Pentru   activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor 

angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:  

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 

proiectului* [lei] 

Lider de proiect (Partener 1)- ASOCIATIA 
JUDETEANA PENTRU PROTECTIE 
SOCIALA RAZA DE LUNA BRASOV 
 

4.161.882,99 RON 
 



 

  

 

 

Partener 2 – PRIMARIA COMUNEI 
DOMNESTI 

1.989.931,55 RON 
 

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a 

proiectului) 

6.151.814,54 RON 

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 
(3) 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) 

Partener 2 – PRIMARIA COMUNEI 
DOMNESTI 

 
Valoarea contribuţiei (în lei) 
39.798,63 RON 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 2 % 
 

 
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 

(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 
fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .  

(6) 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. 



 

  

 

 

(7) 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. 

(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 le-au 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 partenerul 2, 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), 

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 Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către 
liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat 
despre progresul în implementarea proiectului şi să i 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. 

(3) Partenerul au dreptul să fie consultat, 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. 

(4) Partenerul are dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de 
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz. 

 
B.Obligaţiile Partenerului  2 

(1) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente 

achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De 

asemenea Partenerul trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare 

ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 

(2) Partenerul este obligat 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.  

(3) Partenerul este obligat 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. 



 

  

 

 

(4) Partenerul este responsabil 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 
(5) 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.  

(6) 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 (trei)  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea 
de finanţare. 
 
Semnături 
 

Semnături       
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parteneriat 
Partener 1 

ASOCIATIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIE SOCIALA RAZA 
DE LUNA BRASOV 
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