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HOTĂRÂREA nr.137 

din data de 16 iunie 2020

- privind participarea Municipiului Făgăraş în cadrul proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C 
Copiii Reuşesc prin Educaţie, Sprijin şi Comunicare ”, cod mySMIS 137239

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă extraordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 36.023/1 din 
data de 11.06.2020 şi raportul de specialitate nr. 36.023 din data de 11.06.2020 din partea 
Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare şi Relaţii Internaţionale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului pentru depunerea şi susţinerea proiectului cu titlul 
”C.R.E.S.C Copiii Reuşesc prin Educaţie, Sprijin şi Comunicare”, cod mySMIS 
137239,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 
comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” şi lit. “e”, 
art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Făgăraş în calitate de Partener 2 în cadrul 
proiectului cu titlul ”C.R.E.S.C Copiii Reuşesc prin Educaţie, Sprijin şi Comunicare”, 
cod mySMIS 137239.
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Art. 2 Se împuterniceşte Primarul municipiului Făgăraş pentru a semna documentele 
aferente proiectului (Declaraţii, Acord de parteneriat).

Art. 3. După aprobarea bugetului proiectului, sumele necesare se vor aloca de către 
municipiul Făgăraş de la capitolul 51.02 Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe.

Art. 4. Se aprobă alocarea de buget pentru asigurarea cofinanţării cheltuielilor eligibile 
ale proiectului de către Municipiul Făgăraş, în valoare de 2%, respectiv 33.372,12 lei din 
valoarea bugetului propriu din proiect.

Art. 5. Se aprobă participarea Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş în calitate de 
Partener 3 în cadrul proiectului cu titlul ’’C.R.E.S.C Copiii Reuşesc prin Educaţie, 
Sprijin şi Comunicare”, cod mySMIS 137239.

Art. 6. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş 
pentru a semna documentele aferente proiectului (Declaraţii, Acord de parteneriat).

Art. 7. După aprobarea bugetului proiectului, sumele necesare se vor aloca de către 
Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş de la capitolul 68.02. Prevenirea excluderii sociale.

Art. 8. Se aprobă alocarea de buget pentru asigurarea cofinanţării cheltuielilor eligibile 
ale proiectului de către Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş, în valoare de 2%, respectiv 
19.069,78 lei din valoarea bugetului propriu din proiect.

Art. 9. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat în acest sens, conform Anexei 1 la 
prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă asigurarea alocării sumelor necesare şi angajarea 
bugetelor/cheltuielilor neeligibile care nu pot fi susţinute din proiect dar sunt necesare pentru 
implementarea proiectului.

Art. 11. Se aprobă asigurarea sustenabilităţii măsurilor finanţate din proiect, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului, Declaraţiei privind responsabilitatea sustenabilităţii 
proiectului şi conform Cererii de finanţare.

Art. 12. Se aprobă punerea la dispoziţie a spaţiilor şi facilităţilor necesare proiectului, 
pentru implementarea acestuia şi asigurarea sustenabilităţii măsurilor, respectiv biroul 
Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale.

Art. 13. Se împuterniceşte executivul cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 14. Prezenta hotărâre va fi afişată spre luare la cunoştinţă publică şi va fi comunicată 
Biroului economic -financiar, Primarului Municipiului Făgăraş, Direcţiei de Asistenţă Socială 
Făgăraş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
m a z i l u a l e x a n d r u -d o r in

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general/^

T fvT f A;* LAURA ELENA CA
/
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Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru. 
Consilieri in funcţie - 18 
Consilieri prezenţi -16

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. Dosar şedinţă 
îex. Colecţie 
îex. Prefectură 
îex. Primar 
lex. Secretar general 
îex. Afişare
îex Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale
lex. Biroului economic -financiar
îex. Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş
îex. Compartimentului Relaţii cu Publicul, Arhivă

Cod F-50
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ACORD DE PARTENERI AT
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri)

(Model recomandat)

Anexa nr.

Art. 1. Părţile
1. Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună, cu sediul în Bulevardul George Coşbuc, nr 42-44> etaj 2, 

sector 5, Bucureşti, telefon/fax: 0314328436/0314328433, email: office@aevb.ro, număr de înscriere în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei sector 5 Bucureşti 6/24.02.2010, codul fiscal 
125614863, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

2. Primăria Făgăraş, cu sediul în Făgăraş, Str. Republicii, nr 3, Judeţul Braşov,cod postai 505200, 
tel:0269/21.13.13 si fax:0269/21.30.20, codul fiscal 4384419, având calitatea de Membru 2/Partener 2

3. Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Strada Tudor Vladimirescu, nr. 8, 505200, codul fiscal 15651988, 
având calitatea de membru 3/Partener 3

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: "C.R.E.S.C - Copiii Reuşesc prin Educaţie, Sprijin şi Comunicare", care este depus în 
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară nr. 6 "Educaţie şi competenţe", 
Prioritatea de investiţie -  "lO.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea 
accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare 
formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare", apel de proiecte (Cod generat 
MySMIS s i denumire) Componentă 1 - A p e l: POCU/784/6/24/ Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ 
Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3

(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 
situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile 
lucrătoare de la data apariţiei unei astfel de situaţii. în caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că 
poate fi reziliat contractul de finanţare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere 
în întârziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor 
formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la 
rezilierea Contractului de finanţare.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

mailto:office@aevb.ro


(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 activităţi asumate de fiecare partener:
Organizaţia Roluri şi responsabilităţi______________________ _

Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi 
elevilor din ciclul primar (6 -  10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi 
secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la 
educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii

Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la 
educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la 
activităţile recreative şi de socializare

Lider de proiect (Partener 1)
Asociaţia Europeană pentru 
o Viaţă mai Bună

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de 
consiliere socială (activitatea relevanta si obligatorie)

Partener 2 

Primăria Făgăraş

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi 
locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate

Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a 
părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor, 
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care
le revin părinţilor la plecarea din ţară_____________________
Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi 
elevilor din ciclul primar (6 -  10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi 
secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la 
educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii

Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularedjyarticipării la 
educaţie şi la activităţile de consiliere a copijlor, prepuîh^f la 
activităţile recreative şi de socializare

pală şi IdeActivitatea 3 Asigurarea de servicii de eduî . 
consiliere socială (activitatea relevanta si objig^ţorh^. ^

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între'şcoţi,,autorităţi 
locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate

Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a 
părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor, 
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care

___________________ le revin părinţilor la plecarea din ţară___________________ ___
Partener 3 Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi

elevilor din ciclul primar (6 -  10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi 
Direcţia de Asistenţă Socială secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la 
Făgăraş educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de 
consiliere socială (activitatea relevanta si obligatorie)

Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a 
părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor, 
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care



le revin părinţilor la plecarea din ţară

(2) Pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanţare şi cu alin (1), Partenerii vor angaja 
următoarele cheltuieli, după cum urmează:

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 
proiectului* [lei]

Asociaţia Europeană pentru o Viaţă 
mai Bună

2.145.350,70

Liderul de parteneriat

Primăria Făgăraş 1.668.606,10

Partener 2

Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş 953.489,20

Partener 3

Total (se va corela cu valoarea eliqibilâ 
a proiectului)

4.767.446,00

(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)
Asociaţia Europeană pentru
o Viaţă mai Bună
Lider de proiect (Partener 1)

Valoarea contribuţiei (în lei): 0,00 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)~0,00 lei

VLOiVl,t^X
Primăria Făgăraş 
Partener 2

Valoarea contribuţiei (în lei): 33.372,12 lei /  *
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%}:0l70^ei \

Direcţia de Asistenţă Socială
Făgăraş
Partener n

Valoarea contribuţiei (în lei): 19.069,78 lei j J 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)■ O 40 lei l

_______________________  \ A \ W V - -

(4) Informaţii despre conturile bancare - ' f » i ^

IBAN .
" c -• ■; :> \  .

Cont Banca
• i -A

Sucursa
4a

Adresa
sucursala . Alte info

' Asociaţia "
Europeană• - •«» .. . 

pentru o Viaţă
mai Bună

Lider de proiect
(partener 1)

.tî-*-- *.*•»

. t - ' -■ 
R049PIRB4211722506001000

*ti . Y'- ‘ .*■.<.. .•* .«• 
■ir .> . ’ ■ ' ■ -

^
R049PIRB4211722506001

000

, ' • • r- 
“ ' • •;*"

■ - ţ
FirstBank

'■V •> '-vş* 
>■■■•■' ■■

Pandun

Cat,ţi ' 
Septenjbfie, 

nr. 115,1; 
mun

Bucureşti*
jud.

Bucureşti

■ f î ' i r - ;

• - v..

Primăria Făgăraş 
Partener 2 R063TREZ13221A426900XXXX 21A426900 Trezorerie Fagaras

B-duI Unirii, 
nr.6, mun. 
Fagaras, 

jud Brasov

y 4'



V' i  V,

Direcţia de / B-dul Unirii,
j j .nr>6, rpynr,

fagaraş,v'
jucf^asoy

S C  \ 4Asistenţă Socială 
Făgăraş R048TREZ24A685050200130X R048TREZ24A6850502001

30X Trezorerie Fagarâş
\ If MPartener n

Responsabilităţile 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 şi încetează la data la care
Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a
contractului de finanţare 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 şi altor documente necesare implementării proiectului şi executării contractului de finanţare.

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 şi următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanţare cu AMPOCU/OI delegat în 
numele Parteneriatului, precum şi pentru a reprezenta membrii Parteneriatului faţă de AMPOCU/OI 
delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului şi derularea contractului de finanţare.

(3) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă şi 
acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanţare 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 şi copii ale 
altor documente necesare implementării proiectului şi executării contractului de finanţare

(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 activităţilor asumate şi/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru 
buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalţi membrii ai 
Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvenţă a partenerului 
în cauză.

(7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare şi a 
cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor 
contractului de finanţare şi a legislaţiei aplicabile.

(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de 
prefinanţare/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 finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte 
integrantă a contractului de finanţare.



(9) Liderul de parteneriat are obligaţia de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de 
prefinanţare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

(10) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, 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, proporţional cu partea rămasă de executat din contract 
şi care preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieşte.

(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 
A.Drepturile Partenerilor 2, 3, n
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielrte'angajăţe^de către

( 2)

liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. . ,
Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat/să;’

\
---------------  -----  . „ . , _ | despre
progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parten'eriat xopii ale 
rapoartelor de progres şi financiare, precum şi copii ale altor documente necesare ̂ implementării 
proiectului şi executării contractului de finanţare. /

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa'protfCingrrilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitarjLâpPobării de către 
Autoritatea de management / Organismul intermediar.

(4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de 
prefinanţare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B.Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n
(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) 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.

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum şi orice alte documente 
necesare implementării proiectului şi executării contractului de finanţare.

(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii 
conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziţii publice
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea 

condiţiilor din contractul de finanţare, a legislaţiei aplicabile în domeniul achiziţiilor publice pentru 
proiectele cu finanţare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de 
AMPOCU în vederea implementării proiectului şi/sau alte organisme abilitate, după caz.



Ait. 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 situaţii care vizează menţinerea investiţiilor.

(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 şi a titlurilor şi drepturilor de 
proprietate intelectuală şi 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 implementării 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 Confidenţialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în 

cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligaţiilor prevăzute de contractul de 
finanţare cu privire la transparenţă, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 
unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 
obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
( 1 )

(2)
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Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. v \
Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra rftodifi că ri ia nu mito rN clauze, 
prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de cătreVMPOGU/dŞ^pfîh act adiţional 
la contractul de finanţare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste ĉircumsţan"ţl|^u loc?şi nu au 
putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. IlfâB
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Art. 12 Dispoziţii finale \0,^
(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 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de 
finanţare.
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