
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Nr.267/2021
combatere  a excluziunii  sociale

SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  TD  151 867
privind  aprobarea proiectului  „Program  integi.at de

pe teritoriul

Consniul  local  al  Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;
Îiitrunit  în  şedinţa publică   ordinară diii  data de  30.09.2021,  ora  13,00;

Luând  îii  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectulw  „Progi.am   ii`tegi.at

dc  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebcş" cod  proiect  POCU  ID  151867:

Aiializâncl..
-referatul  de  aprobare  nr.72197/28.09.202l   al  iniţiatorului  la  proiectiil

-Raportul    de  specialitate  nr.72037/28.09.202l   al  compartimeiitiiliii

iiiteriiă  şi   internaţională  prin  care  se  propune  Consiliuliii   Local   al   muiiicii)i

de  liotărâre;

Ţ'roiecte  cu   fiiiaiiţare

iilui   Sebeş  aprobai.ea

proiectuliii  „Program   integrat  de  combatere  a  excliiziuiiii   sociale  pe  teritoriiH   SDI,   Sebeş"  cod

''',\,'1111    t,     „',v,,,l~,.` ,..-. _    r'  .----- '_     __      1

proiect  POCU  ID  151867;
•   Referatul  cu  nr.1647/1748/6523/28.09.202l   al   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,

Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  al   Şcolii   Gimiiaziale   Petreşti   şi   al   Liceuliii   cu   Program   Spoiliv
"Florin  Fleşeriu"  Sebeş;

nr.608/202l     al    Comisiei    penti.u    învăţămâiit,    cultiiră,    sport,    agremeiit,

protecţie    socjală,    protecţie    copii,    culte,    sănătate    şi    familie    şi    avi7.W

progiioze  ecoi`omico-sociale,  buget,  finanţe  din  cadriH  Coiisili`ilui   Local  al

de  faptul  că  peiitru  proiectul  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii
SDL   Sebeş''   cod   proiect   POCU   ID   15`867   a   fost   seiiinat   Contractul   deJV\,,t^,\,    r`-`'..` -... `'     ___     ___  1_,

finantarePOCU/717/5/1/151867,înregistratlaOIRPOSDRUCentrucunr.14784/17.09.2021;
Văzând  prevederile  legii  nr.  273/ 2006  privind  fmaiiţele  publice  locale,  cu  modificările  şi

completărik:  ulterioare;  1egii  nr.  339/2007  priviiid  promovarea aplicării  strategiilor de  T`ianageiiiei"

de  proiect  la  nivelul  imităţUor  administrativ-teritorialej`ideţene  şi  locale.,  legii  iii.    153/2017

privii`d  salarizarea  uiiitară a personaluluj  plătit  din  fonduri  publice;
În  temeiul  art.129  alin.(2)  lit   b)   coroborat  cii  alin.  (4)  lit.  d),  alin.7  diii  OUG  nr.  57/2019 -

priviiid^Codiil  Administrativ.
ln  baza  art.139  din  OUG   nr.   57/2019  -privind  Codul   Adminjstrativ  cu  modificărilc  şi

completările  ulterioare;

Avâtid    aviziil

mollumcnte    istorice

nr.607/202l   de  stiidii

Municipiuliii  Sebeş;

Ţinând  seama
sociale   pe   teritoriul

Afl   Se   aprobă   proiectul   `,Program   integrat   de   combatere   a   excluziunii   sociale   pe
teritorii`l  SDL  Sebeş" cod  proiect  POCU  ID  151867.
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A±   Se   însuşeşte   Acordiil   de   parteneriat   aferent   proiectului   „Program   uitegrat   de
combatere  a excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867,  cuprirB  în

anexa nr.1  , parte  integrantă a prezentei.

A±.SeaprobăvaloareatotalăaproiectuM„ProgramintegratdecombatereaexcluziunH
sociale   pe   teritoriiil   SDL   Sebeş"   cod   proiect   POCU   ID   151867   aferentă   parteiierik"   Direcţia

Geiierală   de   Asistenţă   Socială,   Medicală   şi   Comunitară   Sebeş,   şcoala   Gimnazială   Petreşti   şi

Liceul  cu  Program  Spoiiiv  „Floriii  Fleşeriu"  Sebeş  în  valoare totală  de  5.599.168,40  lei,  din  care:

E2irectiaGeqg±Lă_deAsistejHăJ5Q±i±au4a±±s±!asi±m±!fli±ara±±±±ş
Valoare  totală proiect:  2.362.078,601ei
-2.007.766,81   lei  (85%) -valoarea eligibilă  nerambursabilă  asigiirată diii  FSE,

-307.070,221ei  (13%) -valoarea eligibilă  nerambursabilă asigurată  diii  bugetul  naţional;

-47.241,57   lei  (2%)  -cofinanţarea  Direcţiei   Generale  de   Asîstenţă  Socîală,   Medicală  şi

Comunitară Sebeş.

_ŞcoalaGimnazialăpeLţri
Valoare  totală proiect:  2.382.368,80  lei
-2.025.013,48  lei  (85%) -valoarea eligibilă  iierambursabilă  asigiirată  dui  FSE;

-309.707,94  lei  (13%) -valoarea eligibilă nerambursabilă  asigurată  din  bugetiil  naţioiial,

-47.647,381ei  (2%) -cofmanţarea  Şcolii  Gimnaziale  Petreşti.

Şcoala Gimnazială Petreşti
Valoare  totală proiect:  2  382.368,80  lei
-2,025.013,48  lei  (85%) -valoarea  eligibilă iierambursabilă  asigiirată din  FSE;

-309.707,94  lei  (13%) -valoarea eligibilă neraiiibursabilă asigurată din  bugetul  iiaţioml;

-47.647,38  lej  (2%) -cofiiianţarea  Şcolii  Gimnaziale  Petreşti.

F'orin Fleseriu" Sebes

Valoare  totală  proiect;  854.721   lei
-726.512,85  lei  (85%) -valoarea eligibilă  iieraiT`bursabilă asigurată  din  FSF„

-111.113,731ei  (13%)  -valoarea  eligibilă  nerambursabilă asigurată  din  bugetul  iiaţioi`al;

-  ` 7.094,42  lei  (2%) -cofinanţarea  Şcolii  Gimiiaziale  Petreşti.

Aiţî4;   Se   înfiinţează   Unitătile   de   Management   şi   lmplementai.e   a   Proiecti`liii   afereiitc

partenerilor   Direcţia   Generală   de    Asistenţă    Socială,    Medicală   şi    Comuiiitai`ă    Sebeş,    Şcoala
Gimnazială  Petreşti  şi  Liceul  cu  Program   Sportiv  „Florin   Fleşeriu"   Sebeş  a  căror  structuri   siuit

prevăzute  În  Aiiexa nr.  2 care  face parte  integraiită din prezenta hotărâre.

!±±!îş.     Se    aprobă    Regulamentele     de    Organizare     şi     Fuiicţionare    ale     Unităţilor    de
Managemeiit  şi  Tmplementare  a  proiectul`ii  „Program  iiitegrat  de  combatei.e  a  excluziiiiiii  sociak

pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID   151867  conform  Anexei  iir.  3,  partc  integraiită  a

prezentei  hotărâri.

4:i±±§.   Se   împutemiceşte   doamna   Alina   Mărginean   pentru   a   semna   în   iiumele   Direcţia
Generală   de   Asistenţă   Socială,   Medicală   şi   Comunitară   Sebeş   toate   documentele   iiecesare   i

implementării  proiectului  „Program  iiitegrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL

Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  15 I 867.

Art.7.   De   ducerea   la   îndeplinire   a   prezentei   hotărâri   răspunde   Direcţia   Genera]ă   de

Asistenţă Socială, Medicală Şi  Comunitară Sebeş.
Art.8.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către  persoanele îndreptăţite,  în termenul

şi  îii  condiţiik  prevăziite  de  legea  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificărib  şi
completările  ulterioare.



Prezem  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  siteti  Primăriei  şi  în  MOTiitoriH  Oficial  al

Municipiului  Sebeş  şi  se  comunică:
-lnstitiiţiei  Prefectuw  Judeţului  Alba

-Primarului  Municipiului  Sebeş

-Viceprimarului  Municipiuw  Sebeş

-Arhitectului  şef,

-  Scrviciului  Cheltuieli  şi  Resurse  Umane;

-Direcţiei  Telinice;

-Compartimentului  Proiecte  cu  finaiiţare  intcriiă  şi  intemaţioiială;

-Biroului  Contencios  Juridic  şi  Administraţie  Transpareiiţă  Decizională  şi  Arliivă;

-Compartimentului  Relaţii  Publice   Comunicaic  liiformatică şi  Monitor Ofic`al  ljocal.

Sebcs la 30.09.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Consilier local, LUPU 0VIDI

Total  coiisilieri  locali          19

Prezenţi                                            16

pentru                                    J 6

Împot,ivă

Abţi'leri

.,., =-"     _

',',;LO ,\i   i
CONTRASE

SECRETAR   GENE
VLAD  CRIST

L  Municipiul  Scbcş

F,LF.NA

2ex ND/CV/CG conţme 3  pagini   şi anexă
l'agiiia  3  diii  3



ACORD  DE  PARTENER\AT

(Acordul Încheiat îr`tre Beneficiar şi  Partener/Parteneri)
(Model  recomandat)

Părţile

::;r:p%€!,V;:;5:';n;e!ş#e°R:o:7:j;:onn3gt6ă;:,::;+ăiec;::,;tfîc%;ăud::"::d::n:,:#n:€:i35;/,Ci;r#d?S:;îJnc::;:;,(pU,'u:rs:;::,4;u5;:;b::Vs:.;.tii'eue:C::c.;n`:.ii,-ăgări.iţ=ăi-iiiăii7ii,-a+ândcalitstead.e.m`erpb.r,ULÎIP.:.rtELe.rî2\

3.SitcriaA|laeeGQi#ncâz3t,âliectoraeuş`ciŢsşgLs'?od#±ut_,.î_r,,oşcvaF,:_`tşaţeuâ'`ăe`Erueş`t`i,"j`u`ă'-Â,-bă,sir-riihaiviteazu„r3,codu„Scd'12839759,  având ca[1tatea de membru 3lpartener 3,

4.`L3â:3tbc,u,3:%raac#llstpa::gvae"E,eo':;DnrE,â:t:i'u`,::`ec:Jsâ_dîu!inMu`n,cipiu,Sebeş,judA,ba'bldLuc,ansloga"r76'
Codul fiscal 4531228,  având calitat:ea  de mernbru 4lparterier 4,

au convenlt următoarele:

Obiectu\
. ,      33,.eăcrte:, âc;stt: #ee,nuîn,a,to=::ufu: ,a psrtea.b:ll dîr,e:::Pnoisşa,b,,î:,ăgpa,!,,:epien;'eovri,ncîonn ::bp,â'âefLntâ:eaa"aăctŢLotpăţ,Îo:

1  _    _  _   L__..L...:.,I  Crll    C^hac  .  r^h   ^^`1<^^1<

aferenteproiectulun<Prosramin€egratdecombatereo€xcluz"soci.a(epeten`fort`u(5DLSebes.CodMysMB
T`ecarei   pai}\   `a   L)U5CIul  ylutcl.lu`lJl,   rtc`-W   ?.   .`Jry ...-- ```--7  .----

;:,,.8n6t7a,t:acâ:,nevs:şti:,eepgij:t::gu!ep,rnovgersatiT`u:ugiv,?Paeprea,ţidoen;,roşâ3:;oucTin"27:,5;t-,RZ€o3:;€gânpunmodn,tua,ruă,;:';dă;:`Şi.t`Si`;:;`ii~riş[i`±ă;e..(-r;Ă::~ş;:;ri;o-=ă)Tiflat±Îh.ri^sc.de.sără.fi±e..şi_e.X_Cl.UZ!T:.e3=::a^#adn;,n^:::ŞHeocumăpQ=rtşe/

â:.eo,?î,lonc,u,,nt:en;,,::eo,:cş#€:tc,î,;s:opn%:La,L,,eda€pg[ţR,::,n,d,Ţ;33::€răet:,'nr:Tş;u7:,Ţnd;mc:`;Tne,?âî:emaa::inmoî;zuar::J,:o€#a,'su,'l:d::r€oS#a`)-a.;|a.tu:`ţn`^rţ::`ă;:ă;'ă:;;{;i-i;:,Ji,J;âs?ciă!-ia,np_rg5ÎcJu_P=S_-t_e.-2:?.9?_o.:o%:::Îr`,:tcoua:nctcaenî[n

::n:Ş{:uiumpeş::;gj;'3(;fp8:ţLnLGRncdm'n°r'€ăt"romcl,Prm)mp(ement"odema-5urvoperon"integrc!tern
Cererea  cle finanţare,  inclusiv anexele  5ale,  5unt  parte `ntegrantă  a acestui  acord.(2)

Art.  3.  Principiile de  bună  practică  ale  partenerîatutiii
(1 )       Toţi  partenem  trebu`e şă  contribuie `a implernentarea proiectu\ui şHă îşi  asume ro`ul k)r în cadrul proiectuw1,

aşa cum acesta este definlt în cadrul prezentuliii Acord de Parteneriat.
(2)        Părţik!  trebuie  să  se  consulte  în  mod  regulat  şi  să  se  informeze  asupra  tutiiror  aspectelor  pnvmd  evoluţia

pro\ectului.
(3)       TOF  partenenurebuie să implementeze  activităfile  cu  re5pectarea standarde\or profesionale S  de etică cele

mai îna`te.
(4)       Partenerii  sunt obligaţi  să  respecte  regume  p"toare ta con"ctuwe interese şi regimul Tncompatibiwăţilor,

iar,  în  C:azul  apariţi-ei  unui   asernenea  cor`flict,  să  dispună  `uarea  măsunlor  ce  conduc  la  evitarea,  respectw
Stir`gerea  \ui  inclu5iv,  dar  fără  a  se  `imita  ta,  informarea  a  AMPOCU/OIPOCU  responsabh  în  legătură  Cu  orice

i:t.urâT.earceardeeî:ââ::ear;asna,Ţe:sutne.,pgşt%|sdăe::,auan,î,ş.tş:ecauznŢ.na,5:f:,'sdeem:â::`l:t;rîenzet::uT:,na:ârîî'nt;ş`,:ga:ş
Poate fi  rezi`iat contractu`  de finar`ţare  prin  decizia AMPOCU/OIPOCU  responsabu  cle  p`in  drept,  fără  punere În
întar2]ere,    fără   intervenţia    unui    tribuna`    arbitral/unei    instante   judecătoreşti    şi   fără   îr`deplinirea   altor
formalităţl,  CU excepţia transmiteril  către liderul de  parteneriat a unei  simple lnformăn  cu  pnvire la rezilierea
Contractului  de f`nanţare`

Art.  4  Roluri  şi  responsabltităţi  în  implementarea  proiectuluî
"      R:,aunn,,aereşi-:â:goenss,aebt,:tcăuţt?nstuuîtp::sdcgasteîjnsttaab?,:::,a :emT,a;a,şlsorş,acct:::tsăpţTad"pi:ţşddeen;,oercad,: pcaelş:eear. "

._9_[83±2
Romactiv   Business   Consulting   SRL
(Lider de parteneriat/Partener 1 }

±!±!:UL.13Llj52L.JţJJ|.JIujL`_ilqi}L_..             .__.    ~...__..    `
ĂcCMtati si  subactivitati
Acl.  ACTIVITATE TRANSVERSALA
AO.1   Managementul  prolectulLiţr;jâ].2;j*jfiknpt[;*RP*{ctţ:sdffLecş;F#uec#EaNrTF,#:eAmpeEn:;ţŢAprMo#ft,,:î_

-A'i . i-.E::;iza:e de-ser;;;c:i-6i i`nformore , ionstliere pr_oţeslonala  s.I  rTepi_:r_e

±ii:i;iz!ăliijieE±if}_m_ă*e_±.-€pt±ie2gprogcq.mw|s|±ŢQqr_e.B~r.g_fsşjsEn_ala_.__



AozcuspuĂSRiiNPEEREâNATNERRgppRRFUNORi::u_:::_î:cADRULcoMUN,TĂŢ„NCLusM

Â2:!ipcr:.!;na,eea"dr:in,fc,;::;:â#,ap'g::;;Îh"ţarfflde"iafac„"C",V

:Pg':#sg°uS::nn/:'#/P„
•       Managerdepro}ect•.     N#e's.;ă:±avt;t iy{; ;r-;tectia. dgte l?_r _C_U :?.r^a.C:^e,rbp^e:%€°î[r
•-     Kceosoprodnosnaau:#useH#:,;`â:,:i:;riără: i:,.i_;tard profesionQ,O S-ediere

•       Expert!  coopîare sf 5e(ectore grup  tinta

:     E#; ::od,Ţroerş,şL:onŢ;;,rt,€zroergraon';:,â:,ah..      .âeysc;o`;::ăîv,.:âă,.Panî.e  nâdîscnmîndră pe p,ota munc,,

•        Re5ponsabj(  instrujre
•        Coordonofor ac€i.vitote  ontreprenor).a[

iiî;{:::;:;::'{§îîj!i;;,t:8:;:€:r:Î:;tc';e;;:;;je;Ci;Î:!;;:d;,:::cc?::m„c„a„•.     rFU€:#a.tu:r.ive'Ş;ăi-a.;;ă-riu;cn ,  res-urse urnone si aspecte Jurldlce

-       Formatorl  cursLiri  initiere
•        Exarrilnatori  ANC

Rdgetcu:;::r:e;oţ;e;%pa;u;n±z:SpFnoatp::h:dzpf:,fsoae::a:taed:,e_:a:o:.:c:aff:^tu.ăf+ţr:îp::;Îc;teeu;c:uăţ;#,:,;R:a;;pnrdâţ;;r;cear,uos]j

Kş#:e:i_;S_fin:ce;eii:#ăe:'teţ§i#|e:.o;iiee!e;:pefi:.iao.t[ţo#;u;iocnn:!c;;hîi_

.__          _ĂSEp±g|±±±p±r±±:irs.ţ.p!L#3spfl__ ...... ~ ......_...~,__._. --_ ,,,,,.---g:rc'ă!::;:ă,:crao,(ăăsFecî#iETÂŢ#i,A_şiE6fRCÂ'NV#EfR,`SALA
RAAUO;2A;sn::Rij;iiRtL:is`;D-Pi:z:ii;L:idEf/te±unîcNfiiaĂrRfi,'mDPE'esEÎ§:Eir,"spor€|eACLtEU'sU,'socio-AU.   A|  (  1  Yl  1  A  I  [    1  l`-i`.  T  L.`-ri_`

MEDICALE

Ai:1 -Fumlzarea de  servicll  soclo.medicale
A3.2  Furnizare  5ervlcii  socla[eAAJg`4  EUArMn:ZAUHffE.€ăi'`i`N;ăiăffĂRE    si    coNSTiENTizARE       PENTRU    IMPLICAREA

COMUNITATll

â;m7"C,î:,7?:,şofuet,;nn,ao,remaa;:.;,,ecmo:;;;ecnu":g:gspee::#r:;%':â:î:n:tcot::âslCp°emn:rn:LsUcL:,:b.aur`ţ'auijţ;ărnŢ;fă{ă.dă`ias-tFQ?eQinfrastructuriifunctmle

Pesu%eorud#:anteoîrma::;:fittoecipi
•        Mediatorsc]cia(
•        As]`s€ent rnedico(  ombi/(onfa
•        A5Jştent  soc)o/  ombi/(arifo
•        Asiştentsoclal
-        Psih0108
•        Consilleradlctii
-        Asistertf  medicci(
-        T€raF)eLit  c)cupatlona(
•        Ccinsiller]urldic
-        Responsobili  compoiiie

RdRi°fs:S:apu:t:?osgp§`Î::.Î:;Peîu§ufi;a:t:i#;;cSo;S^{.!.o;U,;S!aia:;eps:r;d:naSîpae:°!Z;:at!:'iişp:r\r:cţ!e°;crct#a:t;!drt,:ieî:°iţ!!gnS:;a:±i

maEerialemedlcalet servicij

Sebeş  (Parlener 2)

Şcoa\a Gimnaz{a\ă  Petreştl

(PaŢt.9n_e_rj)           _._._.._,     .    . A_0...ACŢl~VJ|4]TETRA.NSVERSALA



AAA°44?,%tFe±]arnNe,nzp!I!#!CteR!!3ş:T:ErrReaErăea%rg#Ue:::gp:,`Â#oTŞ[ai;dAyuEg:rg{oeEiD:o3.ţu:ŢiE

Resur5e urriane lrriplicate
•       Coordomitor activitciti  p2
-       Cadre  didactice prcigram  sDS  primar
-       Cadre  didactlce prcigram  sDs gimnazial
-       Profesor actMtati  extrac_urricul?re

gg::f:ec,o€,emsg::::at,oerppreonpt:Li5euss,âs,uaradr,:goo:,.t!,;t3;,?::c;:':;;rsep3#,Ş,"-î;gs-:r~săi;:5-vg;r--fi  ra-chizŢţidn.ate  in  cadrul   proiectului:  .eFŢ_1?La,T.en:e..l.T.
'(`l`ăi{ăă:;i:Jld:iiăpr'o+i;ii{or-s'i  multifunctioriala),  papetorie  si  birotlca,  hrona

Uceul  cu  Program  Sportiv   „Florin
F\eşeriu"  (Partener 4)

Activitati si  subactivitati
AO`  ACTIVITATE TRANSVERSALA

AAĂ0443,îtpe:JEnNe,nzpgEiNew#:cteR!;nâd::ErrReoErĂeeolpcnr%srsuoo##ugp::îecşmoT:ia;Î_dl!R_:.::Î:_S.o#:'F_uE_T::"

A4,2 -Pr-oeroh  de sprijiri  pentru c;est-erea occesului  si participarii  [a  educatia
de nivel  prescc)lar
Resiirse umane implicate
-       Coordonator activit:ati  p3
-       Cadre dîdactţce program sDS primor
-       Cadre didactice program  sDs gimnozlal
-       Profescir  activ]tati  extracurriculare
-        Educatc)r

Resurse[e  materiale  proprii  puse  la  dlspoziţia  proiectului...  spaţii  de .lucru
dotat€  corespur"ator peritru desfc)surarea  activităţl.lor  dp Eătre.?xper!i|
rii:u;seie  de  vor  fi  .achiziţionbte  in  cadrui  proiectului..  echi`pamente  IT
(laptopun  si  multiiunct]ona.lo),  papetar"  si  blrptlca,  hroŢa  Fop`ii.  papetorie

.S_hT.Cag±s±±9±s±so.pş±±p]sa±±1!s|n!9±s±9±e__d±s].g_cţ.i.ce_slu§:lnsstrug±sL.__.__._._.

(2)        Pentru    activităţile  desfăşurate  în  cor\formitate  cu  cererea  de  finar`ţare  Şi  cu  a\in   (1 ),   Parceneni  vor  ar\ga]a
urniatoarele cheltui`eti.  dupa  cum  urmează:

Or8anizaţia Valoare  est`mată   a  cheltu{eli`or  eligibile  angajate
De  Derioada  oroiectuluit       fleil

Romaciiv   susiness   Consulting   SRL   (Licler   de   parter\enat/ 4,725,599.45
Partener  1 )
Direcţia     Generală     De     Asistenţă     Socială,      Medicală     Şi Z,362,078.60

Ccymunitară  Sebes  (Partener 2\

Şcoala  GimnazTală  Petreşti  (Partener   3) 2.382,368.80                                                  i,

Liceul  cu  Program Sportiv  „F\orin  Fleşer`u"  (Partener 4) 854 ,7Z1.00

Tota\  (se va corela  cu vciloarea ellQibîlă Q DroiectululLl 10,324,767.85

Notă  :  . valorne  menţionate vor fi  cele  em.ster`te în  cererea  de finanţare.

(3)        Partener" vorasigura  contn.bup.a  proprie  la  cheltu7elile totale ale proiectului  aşa  cum este  precizat în  cererea
c!e  finan rezentii`  acord

._o_r.&a.p.iEîa
Romacti.v   Business  Consulti`ng  SRL   (Lider   de      Vo(oareci

Partener  1 ) Valoarea
contribuţiei  (în  lef )  -  200,826.72

Direcţia     Generală     De     Asistenţă     Socială,
Medicală  si Comunitară  Sebe Partener 2)

sg|tr}bucŢej(ava(oareaeato6a/ăoe±gi±€±!±{!±Z
Valoarea  contrlbuţiei  nn  lel)  -47,241`57

Şcoala Gimnazială  Petreşti  (Partener   3)

Florin   Fleşen.u"

Valoarea coritribLiţlei  (În  lei)  .  41,647.38
Valoarea cont

Liceu`   cu   Program   Sportiv   „
Partener 4

Valooreo

fl'_9!%___
(%)  -0,45%

ribu±ei  `a valoarea to{ală  a  proiectuliit  (%)  ..9.,4!%
contrlbuţiei  (În  lei)  -17,094.4Z

Va\oarea cor\tnbu iei  ia va\oarea

(4)           Informaţii.  despre coritun\e  bancare
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Romsctlv  Buslne55ConsultingSRL(tider departenerlat/Partener1)

ROIWREZW0%n06Xm26%\ Cmm  deplata    \îicM:,;;t::a,Îi,;:e:e:r:e:zu3,îe:ş:t,:8Su1
rsplalu\Unlril  nr6.      r`.8,sectora

rsp\alul  unml  nr6.     n.8,sec`or4

m#TREum509m5W12W\ ce"r--a  \?,:
`-.  ..`::`:':  :.:._:-:-:-:..:    i

ector4      S`ucuresti

Str Nufăriilu.i  nr 28E,oradeaMU:,':Îopr`,U;o°dr:does:;,"      n410S83SNfărulu\nr28€

R07aBTRLmMN042W%] -a"-  \ 86nca  Transllvon\a

\"""RIR-""2"
R3m-S"e      \ BancaTrsnsilvania Ofadea\MS

t'ur'iBiM uclplul  C)rodea,  |iihor,codpostel410583`halViteazunr2

\RMedlcalăs`Comunit@ră

O®"Z00#1A%02"XX\(
Rambursare

Trezoreria  Munlc)plu\ul Sebeş

trMu 'nlcipiul  Sebei, jud

r\.e

FSE  p\ăţl  efectuateÎnanu\curent) Sebeş Alba,  cod  poştal51S800StMiha`iViteazunr  2

007TREZ00521A480202XXXX

Rambursare   (FSE' Ţrezoreria  Munlciplului Set)eş

rMun\cipiul  Sebeş,  |uddt3l

n.3

plăţl  e(ectuate   flenliant€r(arl) Set'eş Alb9,co     poS515800'nr2

051TREZO0S21A480203XXXX Prefinar\t3re
Trezorerla  Mun`iclplu\ul Sebeş

Str  M\hal v teazu           ,Munlciplu\Sebeş,jud

h.3
sebes(Parter`er2)            R

Sebes Alba,  cod  poştalsl5800MlhaiVlteazur\r  2

RC)82TREZ00S21A426900XXXX

Subver`ţli  buge`  de Trezorerla  Mun\clpiulul Sebeş

S'rMuniciplul  Sebeş,  )ud

n.a

tat pBntru  ProiecteFEN Sebeş

St

Alba.  cocl  poştalS15800M`haiViteazur`r  2

\Şcoa`aGlmnazia\aPetreşt((Perter\er3)

R060TREZ00521A480201XXXX

Rambursare`'ft    t TrezoTeria  M uruclp`i ul ul Şebeş

rM
ur`lc\piul  Sebeş,  ]ud)dt3l n.e

(FSE  pl6ţi  e  ec  ua  eÎnanulcurertt) Sebeş Ab,,CO     POŞ51SSOOMlhalVi`eazu  nr  2

R007TREZ00521A480202XXXX

RambutsBre   (FSEŢn Trezorerla  Munlclplulul Sebeş

StMr unlcip(u\  5ebeş,  |uddtal

n.a

p\ăţi efectusteanl`anteriorl) Sebeş Alba.co     poş515800h\V.tazunr2

ROSITREZ00521A480203XXX X\        meflnahtNe

\     sebeş
Mlh    '  Vlteazu  nT

n,a2

R082TREZ00531A426900XXX

Subvenţll  buset  d\ e     Ţrezoreria  Miin\clplu\u

\     sebeş

Str            alMun.iclplul  Sebeş,  |u\

d,\n.2

X    tat pentru  pro  ec`FENe                    sebeş Alba,  cod  poşta515800SMlha`ivl`eaiunr

Uceul  cu  Program  Sporti„FlorlnFleşerlu"(Parten4)

R060ŢR€Z00521A480201XXX

Rsrnbursare
Trezoreria  Munlc\plulu 1         sebeş

rMuniclplul  Sebeş,  judŢ2
X  (FSE  plătî  electuatÎnanulcurent) e                      sebeş Alba,  cod  poşiel515800h'+znr

V\RowTREzoos21m0202XX

R.mbursare   (FS E       Trezorena  Munici.Plul "\sebeş
Str  Ml   3i  Vi`ea   uMumclpiulSebeş,  ju

j-.2

XX     p\ăţl  e{ec`uate tr\anilan`eriori) Sebeş Alba, cod  poştel515800Vlnr

eŢ„REzoo5nA4%2o3XX

xx\   --„,e Trezoreria  Munlclplul u,\Şe"Ş
S`rMihai       `eazuMunlclplulSebeş,  j

ud,"'2

') Sebeş Alba,  cod  pottal515800h1V.tazufl

•..      .      ..        .,    `" -..--            ..

H..-...;i.!.J-

•`\



Respon5abilităţjk  pn.vind  derularea  f`uxurnor  finanaare  siint  conforme  cu  prevederib  Nome`or  metodologice  de
aplicare  a  Prevederilor  Ordonanţel  de  uTgenţă  a  Guvemutui  nr.  40/2015  pnvind  gestionarea  f`'nanci.aă  a  fondurikn
europene pentru perioada de programare  2014-2020,  aprobate  pnn  HG  nr.  93/Z016.

Art.  5.  Perioada cle va`abnitate a acordului

;,;:F:;:râeţd::oe:i!a:b;:;ţ:a,t:e|oa:e:C:t:ur,:UxŢt,i::dîî:n,c?:Ris,:a::iîidţ:rtv:ai,:âb,:;t:a=t3:nn;ă;r:e:azAe;n:tr:dîu;,d:en:Coi:e:âial:,%tt:`â:;rnetrca:::t:ftdu:

Art.  6.  Drepturi\e şi  ob`igaţiile  liderului  de proiect  (Partenerului  1)
A.Drepturile lideruliii  de parteneriat
0       Lideru  de  Parteneriat(benefiaar/Partener  1)  are  dreptul  să  som  ce`or\alw  partereri  fumizarea  oricăror

informaţ"şiclocumentelegatedeproiectţnscopulelaborămrapoartewdeprogres,aceren.lorderambursare
şi  altor clocumente r`ecesare {mp`ementăn`  proiectu`ui  Şi  executăni  contractului  de finanţare.

B.Obligaţiile  lîclerutui  de parteneriat
(1)        Lideru` de  partenenat  (Partener l) va transmite   cererea  de finanţare in sistemu` electronic.
(2,      :,e|m2t?,3 Pstat::îTâ:::Ţ: âF:rî:d:T nd:r,:z::::"una Ţnacnhde:: Î3.rt:::::`endte"fi:n:,ndteaŢe'u;udÂ#oftcŢ,eola:,e,::ta?vî`:

numele  P;rteneriatu`ut,  precum  şi  pentru  a  reFirezenta  rnembrii  Partenenatiitui  faţă  de  AMPOCU/Ol  detegat,
pentru orice aspect legat de impleiiientarea  Proiectului  ş{  deru`area contractului  de firianţare.

„      ;: :aiu:,pero±e:tee:3L,aTup,lu:T:ţ%t.eui,ne:::uet:enTact;nB,:gâtfiui,u:răt ,fi:,adne#r,eds: 3âi:::ria:ţornetparteenanntăcs:saa:g opneenatzi

:s,agnugr:,,:ateră3l,tsoeT.rp::î:??,h::esncao,:u;,Îf,:â:,:na,rne,,rao?,:nc,uo:şs,u::Sg::sstaebă',atsăuţ*t,eddee"!::;r?Cgawr:::';::îşl
coriformiiate cu  prevederile Acordu`iii  de  parteneriat.

(4)        Liderul  de  partenenat  (Parterier  1)  va  consutta  parteneni  cu  regulantate,  îi  \ra  lnforma  despre  progresul  în

aTt:,reToecnut:reenatep#;ş:::,1:P,,ee:aenf:ăŢ,'=rs,oepc,:uîi:sr,a::3:::ăonr,dc:nptrrâ:rtî;ui,df:nf::gnaţraer'eprecum-op-le
5,      ::on::::tne,âuppeanrttŢ"mmo;lf:,cnăt:a,5mo?,oaiâ:,eapar,oebăpnr:,deectcuă,tur,e ftş,o:it,,g,tă"  Paft-n  etc "  trti"  Să  f"

(6)       înlocmea unuia dintre parteneri fără consimţământu` scns al acestuia,  este posibilă doarîn cazuhereamăn'i
CUIpabile   a   activ`tăţilor   asumaw   şi/sau   ca   urmare   a   nerespectăni   proceduriloT   stab"   pentru   bu"
implementare  a  proiectulul  de către parteneru\ în  cauză,  dovedite de ceilalţi  membm  ai  Partenenatu\ui  Către
AMPOCU/Ol  delegat,  sau În ipoteza  deschiderii  procedurii  cle insotvenţă  a partenerulut în  cauză.

(7,      :,edrşŢ|,orpadţe:ae:â:ul:reesat,eerreenstpeonc=rbe,ltâ:  âem npsrTit::şîa rcee,rpe,t!âr c!a:rep r#;:nct:%,, p:aotnăf`oŢmm bpurresva:âei,,oar

contractului  de firtanţare Şi  a  `eg.slaţiei  aplicabile.
(8)        Pentru      proiectel€      `mplementate     in      parterienat,      liderul      de      parteneriat      depur®      cererea      de

prefinaiiţare/plată/rambursare,iarautontateadernanagementvirează,dupăefectuareaverifîcănlor,vatoarea

şăre:t::,â,uocreraaT:!eŢebt,ânîtnr:ştnut,:T,:eB:,nn:f;Fa?:u,iŢ,;::dvtrdu::,,odregcaoţâ:,euTadt:ppaarieenneenn'â:,câraeft'ş-,anutâj%i:îtâ
contracciilui  de  finanţare.

(9)        Liderul   de  parteneriat  are  obligaţia  de  a  da  curs  soiic`tărilor  partenerilor  prMnd  depunerea  de  ceren   de

(",pnr::Latnîţîrcea,rt,:tnău,trâTbpuariaer::np,eg'tr3|:en,:u::,::et:rî::3;o,,nn::ş,ue;âcstauuatmea:emcuî::ed,na:5,îşanţri-"e,ere"n
(e.g.  implementarea unor  activi.tăţi,  asigurarea  contribuţiei.  h cofinanţarea  prc.iectulu`,  respectarea  normekn
in v`goare pn.v"  procedura de atribum  a  contractelor de ach`ziţ`e pub`ică),  semnatani   prezentu`ui  acord de

3â:3:â:â:tîeni:,neâ,Ş,ăaccacreeptănâ:;:npeoş::ecî::odţr,,,,:nr:3,:ineenrtî,tnecdaedrGul,dpua(rtsî,,ec%tnutl:,,uşuc:na:,t:"înetlteartae,ecşu,
Specifice,  pToporţional  cu  partea  rărnasă  de  executat din contract  Şi   care   preia  cel  puţin obligaţiile  restante
din ce\e asumate de partenerul pe care î\ inlocuieste.

(11 )      Uderul de parteneriat este responsabi` pentru neregulî`e identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielwr
propni  conform  notificănlor Şi  tit\unlor de  creanţă eiii`se pe  numele său de către AMPOCU/Ol.

Art.  7  Drepturile şt  obl5gaţ]ile  Parteneri\or  2,  3,  n
A.Drepturile  Partenerilor 2,  3,  n
(1)        Che`tulewle angajatede partenerii  2,  3m  sunt eligi.bi`eîn acelaşi  fel ca S  cheltuielile anga)atede către lideru`

de proiect corespunză`or ro`iiri\or avute în  proiect.
"     ::oft;:::u:;::iim::niaepn:.ie;n:t:a,rf:;eşc:uonjeţ;?.,ţ.lp:Ş,Ţ:ri:i,:;;.?r:Î;:zug;;ţnă:te5e:!':?r:fr!eedim,:d:;ftie?n:e::i:,npsară:,::o:Î:jn,;i:sŢâe;:oeâc:t:e!;e:

contractuli]i  de finanţare.



„      ,p:rpt.e:â::.a:,der:::,u.,cs,ăut|: :.o,ngs.u;tatit,dă:,:ăpt::t::::u: :ce, ,:aîŢ:,:::iaats,oîîdptţ:,in!%rpor:ăpŢ,nâ: `coărt:SnAtuTOT::::'aci:

managemerit  /  Organismu` intermed(ar.
(4)        Parteneni        au       dreptu       să       solicite        Lideru`ui        de        parterieriat       depunerea       de       cereri        de

prettnanţare/p\ată/rambursare,  pentru  che\tutelile prewzlonate/ efectiiate,  după caz.
B.Ob\isaţille  Partenertlor 2,  3,  n

„       :i:::: ş,ri: îsnun.,a do,bu,( g:!;, â:tLr,:T,sŢniti.53:i, ei:g:o,:T,e cceur eor,lg,rnâ:u ,p ,da:!i r::cbuuŢseanrte:';`ee aasf:Leenntşa apc::::ţ;'::'

trebuS  Să  pună  `a  dispoz`ţ`a  Lideruw  de  parteneriat  documentele  nece5are  ce  atestă  realizarea  activităţi\or
asumate  şi  a  cheltuieli`or efectuate.

(2)        Parteneni   sunt  obligaţi   să  turnlzeze   orice  infomatw   de   natură   tehnică   sau  fhanc`ară   `egate   de   Proiect
So`icitatedecătreAutoritateadeManagement,Organismu`Intemediar,Auton.tateadeCert`ficare,Autontatea
de Audlt,  Coms`a Europeană  sau orice  a\t organism  abilitat să venfice  sau  să  rea\lzeze  audltu\  asupra  modiilu
de implementare a  pro\ectelor coflnanţate  dm  instrumente  structurale.

( 3 ,      ;:::3:teu||,s,u,nntso.:,;ăiţ:,;ăb::#,z:azşo,;dftee%,ru,d:ep%::gştp::ccueJn;o;Tât"a,staeuddooccuummeennt:enpe::sna::Ţmp;ÎŢ#i:ien:

prc)iectu\ui  şi  executăm  contractuw  de finanţare.
(4)        Partenenl  sunt  responsabw  pentru  nereguli\e  identiftcate  în  cadrul  proiectu\ul  aferente  cheltu\eli\or  Propri`

conform  notif{cănlor Şi  titlun`or de cieanţă  emise pe  numele lor de către AMPOCU/C)I.
Art.  8  Achlzlţil  publlce

(1)            Achlz!ţil\e  În  cadrul  proiectului  vor  fi  făcute  de  către  fiecare  membru  al  partenenatulul,   cu  respectarea
Condlţillor  din  conti.actul  de  finanţare,   a  `egisiaţiei  aplicabi\e în  domer`iul  achiziţ"  pub`lce  pentru  prolectele  Cu

;Lnâreţâreent%:,r,apmr:,uer:îub`,jî  ş,;,s,asua:,tî: oş::::sŢ:tâ;:mcaute:odcuupTecnatze.,e   subsecvenw   em,se   de  AMPoCU  În  ved"

Art.  9  Proprletatea
„      ;:r:"peeâu.aodbi, %ţ,caeiuT,enng :ă.,pâ:3ge;:::;,:aprreo,,eâ:::J:nş,e:3i:::a:St;i"stăţâ:,3â:::xcpîă:tsa :eâcş:rî:::ef:,nna;nrţeaarşl

păii`ea:şa:ăiig5ţT:as8ăLentină  proprietatea  proiectuiui  şj  natura  actMtăţw  pentru  care  su  acordat  f`nanţai.e,  Pe  o

Perioadă  de  ce\  puţin  3  am  după  fina`lzare  /  dat'e în  expioatare  ş`  să  aslgure  exp\oatarea  şi  întreţmerea  în  această

'2e,rioaşnăa;nîtnesiâ;a:;,âş,Î::,y,pzreoî:ÎtT,euîŢ:âr;iî:7;â::ţii:ii. vor  conveni  asupra  modu,u,  de  acorda"  a  dreptu,ui
ii.{lt-.r^  -i-rh;^aitian+ial^r    hiir`uhl^r  ~     arhi7itinnate  Drin  Dro|ect.   Drecum  Şi  a  titlunlor  şi  drepturilor

::,;,;znî::aiee,cnhti;,aeŢteunat,â,oii'i:ă::thri,3,ăe:cri.viancdm::ţ!:,nt:::,:ripn"::oc'teuc,:'i.p:eocpiimai:at,:::`:,no'rord:'tor'aen?;ă'r":;r
ataşate raportii\ui  final

(3)         Părţile  au  ob`igaţia  de  a  as{gura  funcţîonarea  tiituror  bunun.lor,  echlf)amente`or  achiz`ţ`onate  dh  ftnanţarea
nerambursabllă,  `a  locu\ de desfăşurare  a  proiectulul  Şi  exclus{v în  5copu`  pentru  care au  fost acHziţionate,  pe

perioada  de  mm  3  ani  de \a fina\`zarea implementarii  proiectu\ui.
4,       3i,T, ,perâ#`|şa6,paesrâfln:nîan,stcrii:şZ'e ,î:Ş:, nz?3â : 2goa2jâ:ep :u.n upne`;oaacdh:Zăţ:Ogat:n:ad;Taa;,enâ,,oz:ţr`enae np'r:::::!iul;

conform  paragrafu\ui  (1 ).

Art.10  Confidenţialltate
(1)        Părţi\e  sematare  a\e  prezentu`ui  acord  convin  să  păstreze  confidenţiautatea  asupra  `nformaţiilor  pnmite în

i,:n:Îr:u,,a:ş;c::e,p.!ir:;|,,âu:ră:"Ţsie,ae:Ţî!nit:ăgşl,ssăupn:t:,Î:ş::u:,:u:ins;iurpj;;,in::cto:r:;:,ăo:Îj:;3g:a,:,!:#,rYe:v,!i:;e:,edîuet?:r:;::îÎ:a:#onei
ob`igaţii\e dtn  prezei`tu\  Acord  de  Parteneriat.

Art.   11   Legea  apllcabilă

(1 )         Prezentului  Acord  i  5e va  aplica  şt  va fi  interpretatîn  conformitate cu  \egea  română`
2 ,       :Î nd ::ai:apr:eaz::::,:,oâcaocr.dr,dpdăe";,â,reo:eanyaeta s:raepp,t.u!asraeacoancve,sntăuiîan ds;ricsătarseupLapgâg,,f;c,ăŢl : naucŢ'at3,rţ,co`::iîâ

Contractul  de  f{nar`ţare,  oiicând  interese`e  lor  cer  acest  `ucru  sau  când  aceste  circunistanţe  au  loc  şi  nu  au
piitiit  f`  prevăzute în  momer\tu\ îfl  care s.a încheiat  prezentul  Acord  de  Partener{at.

Art.12  Dlspozlţll  flnale

(1 )        Toate pos(bile\e  dlspute  rezu\tate din  prezentul  acord  sau în  legătură  cu  e\,  pe care părţlte  nu  \e pot so\uţ\ona

2 ,     !Îfr:d`aeta:rim;ta;:z:e;n:tît:f,'î;:;ur.g::d::a;:aî:,!:,::Î:n,i:Ă,:iţ,:;;;:r;e:săp::3::: ,:ăp:â::s3,:;:a:::pctu:E::,e,:,î|3r::ze,î,teur,eu;



ş::ut:âFt:,eumg:l:,rni:ţÂ::eşl,a::,puişâz,,aeaxcc:#rreeâdl:dâ=a,nu:a:ş:3rţemnbeunr::,b,Îăorş3:ut`raut`npter:opaadţednee:âsnaău,â
2 ani,  În  condiţiile specificate în  Ghidul Solicitantului  -Cor`dtţil  Generale şl  Condiţit  Specifice.

întocmu în  5  (cinci)  exemplare,  în  iimba  română,  câte  unui  penm  f`ecare  parte  Ş`  un  origina\  pentru  cererea  de
finanţare

Semnătun
_  _______._^ _ ---.----. r ..-- +--__ ----------

Datci  şi  locul

semnării
Bucureşti

Romactiv Bu5iness Consutting SRl (Llder de

partener`at/ Parteiier 1)

Onofrei Radu-M iha l
Administrator

MĂRGINEAN  ALINA

Dire^ctor gTnerol`   -
Direcţia Generală De As'istenţă Socla\ă, Medica\ă si

Comunttară Sebeş (Parter`er 2)

Şcoale  G`imnazială Petreşti (Partener  3)

Liceul  cu  Program Sportiv „Florin  Fleşeriu"

(Partener4)

Î70\6:^.,``\`:`,`/;*şî```,-

SIMILIE  ANGELA

Prc)fesor/reprezi
îmjutem,,C,.t  `   , i `T^t`.:€..

MARIA-ELeNA

Dato şi locul

semnăr'i

Sebeş

Dotc,  şi locul

5emnăr'i
Sebeş

I)ata  ŞI  lc,cul

semnării
Sebeş

S€ftnătu.r,d.

Profesor/reprezentont iegai,`` .  .:,:^.:   ;. `,,
împutemiclt



Anexa  1  la Ordin nr.  916/12.08.2020

Nr.  Înregistrare olRPOSDRU  Regiunea cENTRU:     14784 /  17.09.2021

CONTRACT DE FINANŢARE
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

NF*.  POCU1717/5/11151867

BENEFICIAR: S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L.

TITLUL PROIECTULUI
PROGRAM  INTEGF.AT DE COMBATERE A EXC,LUZIUNII  SOCIALE

PE TERITORIUL SDL SEBEş

Cod  SMIS 2014+  151867

Vizat CFPP
STEFVICTORIAă.;r.:`or:icţ:,îcrF.FgT?e.'ţ;

Digitally slgned  by JURJU  DANIELA

DN: c=RO,1=Aiudul  de  Sus, sr\=JU RJU,

givenName=DANIEIA,
serialNumber=200506245JD25,
narr\eaJURJU  DANIEIA, cn=JURJU

DAN'EIA

Date: 2021.09.1612:42:50 +03'00'



CONTRACT DE  FINANŢARE

1.  Pă€i]e

MINISTERUL  INVESTIŢllLOR  şl  PROIECTELOR  EUROPENE,  în  calitate  de  Autoritate  de
Management  pentru  Programul  Operaţional  Capital  Uman,  cu  sediul  În  Str   l.D.  Mendeleev,
nr.36-38,     localitatea    BUCUREŞTl,     sector     1,     România,     cod    poştal    010366,    telefon.
0372614417,  fax.  0372838502,  poştă  electron`că',  contact.min.ister@fondurLue.ro,  cod  fiscal
38918422,   reprezentat  prin   domnul   Florin-Vasile  CÎTU,   ministru   interimar,   al   investi{Hlor  şi

proiectelor europene,  pe de o parte,  denumit în  cele ce  urmează AM,

;erep;ÎireLl!anîş,::,tÂ:b5ag:ă;::ir:s:e,;n|tb:arŢa:ndo::ăâeng:giî,Şâni,âş:ta;un::cuăosg:4:?ig:rii:P:âţg,:!:,ur4a#6n:;:,

:3îrege3n5t:,t4grl:Îo5he,goitaăr,aeLe,cjrĂo,nL,Eâ8%:ddTre@ct:rrpeoxsedcr:t::,n!rgnruoh,tcî:dce,:Ssâ,ur2moe7âz5ăoooî,

şi

S.C.  RomActiv  Buslness  Consultlng  S.R.L„  cod  de  identificare fiscal  15203674,  Înregistrată

ga:,en%,,:\:uir22T2ălţg,cu:rasgîeîar,5,â:,22095,3â2uocou3r;ş:,,csâd::,şt;îorlu7n4%,,p:utMBĂiTĂiştt:,,ef%tnr
0212104349,   fax  0372870806,   poştă   electronică:   office@romactiv.ro,   reprezentată   legal   de
Radu-Mmai   Onofrei,   Director  General,   identificat  prin   C.l,   seria   RT,   nr.   967421,   ellberat  de
S.P.C.E.P.  Sector  3`  În  data  de  23.08.2013,  valabil  până  În  data  de  30.07.2023,  în  calitate  de
Benefîciar al  finanţări'i,

au convenit Încheierea prezentului Contract de Finanţare, În  următoarele condlţii:

2.  Precizări prealabile

(1 )  În  prezentul  Contract de  Finanţare,  cu  excepţia  situaţ'inor când  contextul  cere  altfel  sau  a
unei  prevederi  contrare:

(a)    cuvintele  care   lndică  singularul  includ   şi   pluralul,   iar  cuvhtele  care  indică   pluralul
includ  şi  singularul:

(b)    cuvintele  care  'indlcă  un  gen  includ  toate  genurile;

(c)    termeniil „zl''  reprezintă zi calendaristică dacă  nu  se specifică altfel:

(2)  Trimiterile    la    actele    normative    includ    şi    mod.iflcările    ş.i    completărHe    ulterioare    ale
acestora,  precum şi   or`ice alte acte  normative subsecvente.

(3)  în  cazul  în  care  oricare  dintre  prevederile  prezentului  Contract  de  Finanţare  este  sau
devine    nulă,    invalidă    sau    neexecutabilă    conform    legi'i,    Iegalltatea,    valabmtatea    şi

Posibilitatea  de  executare  a  celorlalte  prevederi  din  prezentul  Contract  de  Finanţare  Vor
rămâne  neafectate,  iar  Păr{He vor depune  eforturile  necesare  pentru  a  realiza  acele  acte

şi/sau  modificări  care  ar  conduce  la  acelaşi  rezultat  legal  şi/sau  economic  care  s-a  avut
în  vedere  la data încheiem  Contractului  de  Finanţare.

(4)  În  În|elesul  prezentului  Contract  de  Finan{are,  atunci  când  ex`istă  şi  parteneri,  drepturile

şi  obligaţiile  beneficiarllor revin  şi  partenerilor.

(5)   Finanţarea  nerambursabilă  acordată  Beneficlarului  este  stabilltă  În  termen'i'i  şl  condiţiile

prezentulul  Contract
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CONDITll  GENERALE

Articolu[  1  -Obiectul  Contractului de Finanţare

(1 )  Obiectul  acestui  Contract de  Finanţare  n  reprezintă  acordarea finanţării  nerambursabile
de  către  AMPOCU,  pentru  implementarea  Proiectului  cod  SMIS2014+  151867,  intitulat-ări&âEAh; ,;riE-6riT DE doMBATERE A ExcLuziuNii sociALE  pE TERiŢOFiuL

SDL  SEBEş,  denumft  În  continuare  Proiect,   pe  durata  stabilftă  şi  În  conformitate  cu
obligaţille asumate  prin  prezentul  Contract de  Finanţare  inclusw    Anexele  care fac parte
integrantă din acesta.

(2)  Beneficiarul  se  angajează  să   implementeze   Proiectul,   În   confomitate  cu   prevederile
cuprinse În prezentul contract şi bgislaţia europeană şi naţionată apltibne acestuia.

(3)  AM/Ol  se angajează să plătească finanţarea nerambursabită,  la temeneb şi în  condqile
Prevăzute  În   prezentul  contract  şi  în   conformitate  cu   legislaţia  europeană  şi  naţională
aplicablle acestuia.

Articolul 2 -Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului

(1 )   Contractul de  Finanţare produce efecte de la data  semnăril  lul de către  umma  parte.
(2)    Perioada    de    impLementare    a    Proiectului    este    de    28    luni,    respectiv    Între    data

?n.nq ?n?1   si  data   31.12.2023  la   care   se   adaugă,   daca   este   cazul,  şi   perioada
de       desfăşurare       a   activităţilor    proiectului    Înalnte    de    semnarea    Contractului    de
Finanţare,  conform  regulilor de

(3)    Perioada   de   implementare   a
conform`itate  cu  prevederile  art.
specifice.

(4)    Contractul    de     Finanţare     îşi
Opera!ional,   sau   la   expirarea
ultima.

(5)    În  cazul  proiectelor  care  includ
co-finanţate  din  FSE,  perioada

eligibilitate  a  cheltuielilor.

proiectu!ui    poate   fi   prelung`ită   prin   acordul   părţilor,    în
10  -Modificări  şi  completări  şi/sau  a  Anexei  1   -Condiţii

Încetează   valabilitatea    la    data    Închidem    Programului
perioadei   de   durabilitate   a   proiectului,   oricare   intervine

invest.ţii  productive  sau  de  infrastructură  şi  care  nu  sunt

de  durabilitate  a  proiectului  este  de  minim  3  ani  pentru

beneficiam  Încadraţ.i  în  categorîa  \MM,  respectiv  mnim  5  an.i  pentru  benef'ic`iam  care  fac

parte   din   categor`ia  Întreprinderilor   mari   si   beneticiarilor  publici,   de   la   efectuarea   plaţil
finale   În   cadrul   prezentului   contract   sau   durata   prevăzută   În   reglementările   privind
ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

(6)    În  cazul  unei  operaţiunl  constând  În  investiţii  În  infrastructură  sau  producţie,  contribuţia
din  partea  fonduri!or  Esl  se  rambursează  dacă,  în  termen  de  10  ani  de  la  efectuarea

pl*ii  finale  către  beneficiar,  activitatea  de  producţie  În  cauză  este  delocalizată  În  afara
Uniunii,  cu  excepţia sltuaţiei  În  care  beneficiarul  este  un  lMM.

Articolul 3 -Valoarea contractului

(1)            Valoarea      totală     a     Contractului      de      Finanţare     este     de     10,431,398.45     Iei
(zecemilioanepatrusutetreizecişiunumiitreisutenouâzecişioptleişipatruzecişicincibani),  dupâ um
urmează:
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După  caz (pentru  proiecte  negeneratoare de venituri)

Valoarea Valoarea Valoarea  eligîbîlă Valoarea  elig'ibilă Valoarea co- Valoarea

tota'ă tota'ă nerambursabilă nerambursabilă finanţărli  eligibi'e ne-eligibilă

eligibilă din dln  bugetul a  Beneficiarului incluslv

FEDR/FC/FSE/lLMT national TVA

(Iei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (Iei) (%) (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 ,431,398.4510,324,767.859,617,744.40 394,213.66 312,810.09 106,630.60

(pentru  proiecte generatoare de venituri)

Valoa- Valc)a- Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoa-rea

rea rea venlturilor necesară de eligib ilă eligi bilă co-finan- ne-ellg'-

totală tc)tală nete finan|are nerambursabilă nerambur- tarile
''gi-

bilăin-

eligibi- generate din sabllă  clin b"e a  Be- clusiv TVA

lă FEDR/FC/FSE bugetulnaţional neficiluaru-1

(lei) (lei) (le,)  \   (O/o) ('ei)          (%) (Iei) (%) ('ei) (%) (Iei) (%) (Iei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(2)    AM/Ol    acordă    o   finanţare    nerambursabilă    în    sumă    maximă   de    10,011,957.76    lei

(zecemllioaneunsprezecemiinouâsutecincizecişlşapteleişişaptezecişlşasebani)`,
echivalentă cu  96.97 %  din valoarea totală  eligibilă  aprobată.

(3)     În   cazul   În   care  valoarea  totală   a   Proiectului   creşte  faţă   de  va!oarea  conven.ită   prin
prezentul  Contract de  Flnanţare,  diferenţa  astfel  rezultată  va  fi  suportată  În  Întregime  de
Beneficiar2

(4)    Finanţarea  va  fl  acordată,   în  baza  cereri!or  de  prefinanţare/rambursare/plată,  elaborate
În   conformitate   cu   anexele   corespunzătoare   -   Graficul   de   depunere   a   cererilor   de

prefinanţare/plată/rambursare a  cheltuielilor la  contract.

(5)    În  cazul  În  care,  valoarea  totală   autorizată  este  ma`i  mică  clecât  valoarea  prevăzută  În
coloana  2/53,  diipă  caz,  din  tabelul  de  mai  sus,  finanţarea  nerambursabilă  prevăzută  la
aliniatul  (2)  se va  reduce corespunzător.

Articolul  4 -Ellgibilltatea cheltuielilor

(1 )    Cheltuielile  sunt  considerate  eligibHe  dacă  sunt  În  conformitate  cu  :

(a)   Legisla\ia  na{ională şi europeană  aplicabila

'   F`eprezentand  suma  coloanelor  3  si  5  din    tabew  aferent  proiectelor  negeneratoare  de  veniturl,    sau

suma coloanelor 7  si  9   tabelu\ aferent proiectelor generatoare de venituri

2  Prevederne art.  3,  al.  (3)  nu se apllcă proiectelor finanţate dîn  asistenţă tehnică

3  Se va  alege una dintre  optiuni
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(b)   Ghidul  Solicitantului

(c)   Prezentul  Contract de Finan{are
(2)    Cheltuielile   aferente   prezentiiliii   Proiect   sunt   eligibile   cu   condiţia   ca   acestea   să   fie

cupr.inse În Cererea de Finanţare.

Articom 5 -Acordarea si recuperarea prefinanţării

(1)   Beneficiarul are dreptul de a primi  prefinanţare În  condiţiile legislaţiei în vigoare,  conform
Secţium  "Acordarea şi  recuperarea  prefinanţării"  din Anexa  1  -Condiţii  Specifice,  după caz.

Articolul 6 -Rambursarea / plata cheltuielilor

(1)     Rambursarea  sau   plata  se  va   realiza  de   către  AM  după  caz  01   În   conformitate  cu
Secţiunea  "Cond{ţii  de  rambursare  ş'i  plata  cheltuiemor'  din Anexa  1  -Cc)ndiţii  Specmce,

pe  baza cererilor Beneficiarului  Înaintate  la AM/Ol.

(2)    1n  termen  de  maximum  20  de  zile  lucrătoare  de  la  data  depunerii  de  către  Beneficiar  a
cererilor    de    rambursare/plată    Însoţite    de    documentele    justificatîve    prevăzute    În
Secţiunea   „d"    "Condnii    specmce    Programului    Operaţional"    din   Anexa    1    -   Condiţii
Specifice,   AM,   după   caz   01,   va   autoriza   cheltuielile   eliglbile  cuprinse  În   Cererea   de
Rambursare/Plată.   În   cazul   În   care   sunt   necesare   clarificări,   termenul   de   plată   se
suspendă  pe  perioada  c!arificărilor,  fără  ca  durata  cumulată  de  suspendare  a  acestora
să  poată depăşi  10 zile lucrătc>are.

(3)    După  autorizarea  cheltuielilor,  AM/Ol  va  efectua  plata  În  termen  de  3  zile  lucrătoare  de
la    momentul   În    care   AM/Ol    dispune   de   resurse   în   conturile   sale,    şi   va   informa
Beneficiarul    cu     prMre    la    plata    aferentă    cheltulelilor    autorizate    din    Cererea    de
F`ambursare/Plată.

(4)  Beneficiarul     poate    accesa     mecanismul    de    decontare    prin    ceren    de     plată,     În
conform.itate    cu    prevederile    Ordonanţei    de    urgenţă    a    Guvernului   40/2015    privind

privind   gestionarea  financiară   a  fondurilor   europene   pentru   perioada   de   programare
2014-2020   şi   HG   93/2016   pentru   aprobarea   Norme\or   metodologice   de   ap\.icare   a

prevederilor   Ordonanţei   de   urgenţă    a   Guvernului    nr.    40/2015   privind   gestionarea
financiară   a   fondurilor   europene   pentru    perioada   de    programare    2014-2020,    Sau
după    caz,     OUG    49/2015     privind    gestionarea    financiară    a    fondurilor    europene
nerambursabile    aferente    politicii    agricole    comune,    politic'ii    comune    de    pescuit    şi

politic'ii  maritime  integrate  la  nîvelul  Uniunii  Europene,  precum  şi  a  fondurnor  alocate de
la    bugetul    de    stat    pen{ru    perioada    de    programare    2014    -    2020    şi     pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.

(5)  AM/Ol  va  efectua  transferul  fondurilcm  În  limita  disponibilităţ'ilor,   iar  În  cazul  'insuficienţei
fondurilor,  procesul  de  plată  se  va  suspenda  până  când  conturlle  AM  după  caz /01  sunt
alimentate  cu  sumele  aferente  fondurilor  necesare.  În  cazul  suspendării  procesului  de

plată,     beneficiarul    poate    să    solicite    suspendarea    sau    prelungirea    mplementării
proiectuliJi,   pentru   aceeaşi   perioadă,   fără   a   se   depăşi   perioada   de   finalizare          a
programului aferent.

Articolu[ 7-Drepturile şi  obligaţ.i.[le Beneficiarului

(1)   Beneficiarul      are      obligaţia      şi      responşabilitatea      să      asigure      managementul      şi
implementarea  Proiectului  În  concordanţă  cu  preveder.ile  acestui  contract,  ale  legişlaţ'ie'i

europene şi  naţionale aplîcabile.

(2)    Beneficiarul  are  obliga!ia  de  a  Începe  executarea  contractului  în  cel  mult  6  luni  de  la
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intrarea  În  vigoare  a  acestuia  şi  de  a  realiza  toate  actMtăţile  prevăzute  În  Anexa  2  -
Cererea de Finan{are, fără a depăşi  perloada de  implementare.

(3)    Beneficiarul    poate  solicita  în  scris  punctul  de  vedere  al  AM/OI,  cu  prMre  la    aspectele
survenite de natură să afecteze buna  implementare a proiectulu.i,

(4)    Beneflciarul/Partenerii   vor   deschicle   contul/conturlle   de   proiect   în   sistemul   Trezorerie'i
Statului,  În  cazul  în  care fac  parie dm  categorla  instituţîilor  publice,  indiferent  de  sistemul

de   finanţare   şi   de   subordonare.   Celelalte   categorii   de   Beneficiari/Paheneri   pot   opta

pentru  descmderea  contului/conturilor speciale  de  proiect În  sistemul Trezoreriei  Statum
sau  la  o  bancă comercială În conformtate cu  legislaţia aplicabilă.

(5)    Beneficiarul  şi/sau  parteneri.i  au  obligaţia  de  a  pune  la  dispoziţia  AM/Ol,  sau  oricărui  alt
organism   abilitat  de   lege   documentele   şi/Sau   informa{!He   necesare   pentru   verificarea

modului   de  utHizare  a  finanţării  nerambursablle,   la  cerere  şi  În  termen  de  max{mum  5

zile  lucrătoare, şi  să asigure  condiţiile  pentru efectuarea verificărnor la faţa locului.

(6)    În    vederea    efectuării    verificărilor    prevăzute    la    alin.    (5),     Beneficîarul    şi    membrll
Parteneriatului  se  angajează  să  acorde  dreptul  de  acces  la  locurHe  şi  spaţiile  unde  se
implementează  Proi.ectul,  inclusi.v  acces  la  s{stemele  informatice  care  au  legătură  clirectă
Cu   prolectul,  şi  să  pună  la  dispoziţie  documentele  solicitate  pr\vind  gestiunea  tehnică  şi

financiară  a  Proiectului,  atât  pe  suport  hârtie,  cât  şi  în  format  e(ectronic.   Documentele

trebuie    sa   fle    uşor   eccesibile    şi    arhivate    astfel    Încât,    să    permîtă   verificarea    lor.

Beneficiaru!  este  obligat  să  informeze  organismele ş.i  autoritătile  men{ionate  la  alin.(5)  cu

privire  la  locul  arhivărî.i  documen{elor,  în  termen  de  3  zile  de  la  tran§miterea  sollcitării  de
către   AM/Ol/organismul   abilitat   şi    de   a    asigura    accesul    neîngrădit   al    acestora    la
documentaţ'ie În locul  respectiv.

(7)    Beneficiarul  se va  asigura  că  În  contractele/acordurile  Încheiate cu  terţe  părţi  se  prevede
obligaţia  acestora  de  a  asigura  disponibilitatea  informaţ'iilor şi  documentelor referitoare  !a

proiect  cu  ocazia  misiunllor  de  control  desfăşurate  de  AM/Ol   sau  de  alte  structuri   cu
competenţe   În   controlul   şi   recuperarea   debitelor   aferente  fondurilor   europene   şi/sau
fondurilor publice  naţionale aferente  acestora,  după  caz

(8)    Beneficiarul   are   obligaţia   îndosarier'ii   şi    păstrării   tuturor   documentelor   proiectulul   în
original    precum    şi    copii    ale    documentelor    partenerilor,    dacă    este    cazul,    inclusiv

documentele  contablle,  priv'ind  activităţile  şi  cheltuielile  eliglbile  În  vederea  asigurărli  unei

piste   de   audit   adecvate,   în   conformitate   cu   legislaţia   europeană   şi   naţiona\ă.   Toate
documentele   vc]r  fi   păstrate   până   la   Închiderea   oficială   a   Programum   sau   până   la
expirarea  perloadei de durabilitate a  proiectului,  oricare intervine ultima.

(9)  În   cazul   nerespectării   prevederilor  alin`   (5)   şi   (8),   Beneficiarul  este    obllgat  să  restituie
suma    aferentă   documentelor   lipsă,    rambursată   În    cadrul    Pro'iectului,    reprezentând
asistenţa   financiară   nerambursabilă,    iar   În    cazul    nerespectării    prevederilor   alin.    (6)
Beneficiarul   este   obligat   să   restituie   Întreaga   sumă   rambursată   aferentă   proiectului,
inclusiv dobânzue/penalizările aferente.

(10)  Beneficiarul  este  obligat  să  adauge  toate  documentele  ş\  să  completeze  datele  pentru
care   este   răspunzător,   actualizându-le   corespunzător   ori   de   câte   ori   este   cazul,   În
MysMIS 2014.

(11) Beneficiarul  este  obligat să  plătească    sumele  necesare  asigurăr.ii  cofinanţăril  eligib.ile  şi
a    finanţării    cheltulelilor    neeligibile    În    vederea    implementăm    Proiectului,    ce   îi    rev.in

conform  articolului  3.

(12) Beneficiarul  trebuie  să  ţ.ină  o  evidenţă  contabHă  analitică  a  proiectulu.i,   utilizând  conturi
analitice   d\stincte   pentru   reflectarea   tuturor   operaţiunilor   referitoare   la   implementarea
Pro'iectului,  În  conformltate  cu  d'ispozîţiile  legale.

(13)În   situaţ.ia   În   care   lmplementarea   Proiectului   presupune   achiziţionarea   cle   produse,
servicl.i  ori  lucrări,  Beneficiarul  are  obligaţia  de  a  respecta  prevederile  leglslaţiei  naţionale
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în   vigoare   În   domeniul   achiziţiilor   publice   sau   ale   dispoz#iilor   legale   privind   achiziţiile

efectuate   de   beneficiarii   priva{i,   În   cazul   În   care   Beneficiarul   nu   reprezintă  autoritate
contractantă,   În   sensul   legislaţie'i   naţionale   prMnd   atri.buirea   contractelor   de   achiziţii

publice.

(14) Beneficiarul  are obligaţia  întocmirii  Rapoartelor de  Progres  Şi  a  Cererilor de  Rambursare

şi,   după   caz,   a   Cererilor   de   Plată,   şi   de   a   pune   la   dispoziţia   AM/Ol   documentele
justificative ce Însoţesc Cererea de Rambursare/Plată,  spre a fi verificate de către AM/OI
În  vederea efectuărij rambursării/plăţii.

(15) Beneficlarul,   pentru  asigurarea  finanţării  cheltuielilor  necesare  implementării  pro.iectuliii,

precum   şi    pentru   asigurarea   durabllităţii,    poate   constitui   garanţii,    în   favoarea   imei
instituţii  de  credit,  sub  forma  instîtuirii  unei  ipoteci  asupra  activelor fixe  care  fac  obiectul

Contractului  de  Finanţare,  În  condiţiile  legii.  Beneficiariil  este  obligat să  transmită  AM/Ol,

o  copie  a  Contractului  de  Cred'it  şi  lpotecă  În  termen  de  maximum  10  zile  lucrătoare  de
la  semnarea acestuia;  În  cazu!  imobilelor,  aceasta va Îi  însoţită  de  raportul  de  evaluare a
imobi\u\ui   finanţat  în   cadru\   prezentului   Contract   de   Finanţare,   realizat   de   către   un
evaluator bancar sau independent,

(16) Beneficiarul   este  obligat  să  respecte   prevederile  cuprinse  în  Anexa  2  -Cererea  de
Finanţare,    referitoare    la    asigurarea    conformităţii    cu    politicile    Uniunii    Europene    şi

naţionale,   prlvind   acmziţiile  publice,   ajutorul  de  stat,   egalitatea  de  şanse,   dezvoltarea
durabilă,  informarea şi  publicitatea.

(17) Beneficiarul   este   obligat   să   includă   În    bugetul    propriu    sumele    necesare   finanţării
Proiectului,    inclusiv   asigurarea    co-finanţării    şi    a   finanţării    cheltuieli!or   neeligîbile   În

vederea  implementării  Proiectu!ui.

(18) Benefic'iarul  Îşi  asumă  obligaţia  de  a  furniza  AM/Ol,  Comisiei  Europene  şi/sau  agenţnor
lor  autorizaţi  orice  informaţie  solicitată,  În  termenul  indicat,  În  vederea  realizării  evaluării

Prc)gramului  Operaţional  Capital  Uman  şi/sau  a  Proiectului  implementat.

(19) Beneficiarul   are    obligaţla    să    asigure    resursele    necesare    desfăşurării     activităţilor

proiectului,   conform  Cererii  de   Finanţare,   în  termenele  stabilite  prin  prezentul  Contract
de  Finanţare.

(20) Beneficiarul  este  obligat  să  reallzeze  măsurile  de  lnformare  şi  publicitate  În  conformitate
cu  obligaţiile asumate prin Anexa  2 -Cererea  de  Finanţare,  cu  respectarea  prevederjlor
din Anexa 3 - Măsuri de informare şi  publicltate.

(21) Beneficiarul/Partenerii   are/au   obligaţ`ia   de   a   restitu.i   AM/Ol,   orice  sumă   ce   constituie
plată  nedatorată/sume  necuvenite  plătite  În  cadrul  prezentului  contract  de  finanţare,  În
termen  de 5 zile lucrătoare de la data  primirii  notlficării.

(22) Beneficiarul  este obligat să  informeze AM/Ol   despre orice  situaţie  care  poate  determina
Încetarea  sau  Întârzi.erea  executării  Contractului  de  Finan{are,  În  termen  de  maximum  5
zile  lucrătoare  de la  data  luării  la  cunoştinţă  despre  o astfel de situaţie,  urmând  ca  AM  să
decidă cu  privire la  măsurile corespunzătoare,  conform Anexei  1  -Condiţiilor Specifice.

(23) Beneficiarul  are obligaţia de a  informa AM/OI  În  termen  de maximum  3 zile lucrătoare cu
Privire  la  următoarele  aspecte,  care  nu vor face obiectul  aprobării  AM/Ol:

(a)     schimbarea  denumirii,   schimbarea  adresei  Şediului  beneficiarului:

(b)    schimbarea contului special  deschis pentru  Proiect;
(c)    înlocuirea reprezentantului  legal.,

(24) Beneficiarul  ^şi  asumă  integral  răspunderea  pentru  prejudiciile  cauzate  ter!ilor  din  culpa
Sa,   Pe  durata  cc)ntractului.   AM  şi  01  vor  fi   degrevate  de  orice  responsabilitate  pentru

prejudiciile   cauzate   terţilor   de   către   Beneficiar,   ca   umare   a   executării   prezentului
Contract de Finanţare,  cu excepţia celor care pot fi  direct imputabHe acestora.
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(25)În   cazul   m   care   se   realizează   verificărl   la   faia   locului,    Beneficiarw   es{e   obligat   să

participe  şi  să  invite  persoanele  care  sunt  .impl.icate  În  implementarea  proiectului  şi  care
potfumizainfc)rma{iibşidocumentelenecesarever.ificărilor,conformsolicitărilorAM/OI

(26) Beneficiarul  îşi  exprimă  acordul  cu  prMre  la  prelucrarea,  stocarea  şi  arhivarea  datelor
obţ.inute   pe   parcursul   desfăşurărn   Contractulul   de   F.inantare,   În   vederea   utilizării,   pe

toată   durata,    precum   şi   după   încetarea   acestuia,    În   scopul   verificărH    modulw   de
implementare   şi/sau   a   respectăm   clauzelor   contractuale   ş.i   a   legisla{iei   naţionale   şi

europene,

(27)În   cazul   unei   defeciiuni   a   sistemului   MysMIS   2014   sau   a   for{ei   majore,   Beneficiarw

poate  prezenta   informaiiile   solicitate   În   format   scriptic.    De   Îndată   ce    imposibilitatea
folosirli   sistemului   sau   for{a   majoră   Încetează,   Beneficiarul   va   adăuga   documentele
respective În  MysMS 2014`

(28) În  cazul  În  care  proiectul  include  investi{"  În  infrastructură sau  producţie,  beneficiaru  are
obligatia  de a nu  delocaliza activitatea de  producţie  În  afara  Uniunii  Europene,  în  termen
de  10  an`i  de  la  efectuarea  plăţii  finale.

Articolul  8 -Drepturile şi  obligaţiile AM/O]

(1)    AM/Ol  are  obligaţia  de  a  lnforma  Beneficiarul,  În  timp  util,  cu  prMre  la  orice  declzle  luată
care  poate afecta implementarea  Proiectului.

(2)   AM/Ol   are   obligaţia   de   a   informa   Beneficiarul   cu   privire   la   rapoartele,   concluzioe   şi
recomandările  care  au  mpact  asupra  Proiectulu.i  acestuia,  formulate  de  către  Comisia
Europeană şi orice a\tă autoritate competentă.

(3)    AM/Ol  are obligaţia  de a  răspunde În  scris  conform  competenţelor stabilite,  În  termen  de
15  zile  lucrătoare,  oricărei  sollcitări  a  beneficiarului  privind  informa{ille  sau  clariflcărue  pe

care acesta le consideră necesare  pentru  implementarea  Proiectului.

(4)    AM/Ol   are  obllgaţia  de  a  procesa  cererlle  de   prefinanţare,   cererile  de  rambursare  şi
cererile  de  plată  în  conformitate  cu  Secţiunile  aferente  din  Anexa  1   -Condiţii  Specitice.

(5)    AM/Ol    are   obl.igaţla   de   a   efectua   transferul    prefinanţării,    În   condiţille   prevăzute   în

prezentul  Contract  de  Finanţare,  în  termen  de  maximum  15  zile  de  la  data  înregistrării
Cererii  de  Prefmanţare la AM/Ol,  beneficiarilor care  au  acest drept confc)rm  legii.

(6)   AM/Ol   are  obligstia  de  a  efectua   rambursarea   sau   pla{a   cheltulelHor  cu   respectarea

prevederllor  articolulu`i 6 clin  prezentul  contract

(7)    AM/Ol  are  dreptul  de  a  monitoriza  din  punct  de  vedere teh"c  şi  financ.iar  implementaree
proiectului     în     vederea     asigurării     Îndeplinirii      obiectivelor     proîectului     şi     prevenim
neregulilor.

(8)   AM/Ol    are   dreptul   de   a   verifica   legalitatea   şi   realltatea   tuturor   actMtăt.ilor   aferente
imp\ementăr.i.i  proiectulul care face obiectu\ prezentu\u.i  Contract de FinanţaTe.

(9)   În   situaţia   În   care,   În   urma   constatării   unor  indîcii   de  fraudă  sau  tentativă   la   fraudă,
organul   de   urmărire   penală   transmite   cazul   spre   soiuţionare   instanţelor   de  judecată
devin  incidente prevederile  art.  8 din  OUG  nr.  66/2011

(10)   AM/Ol   are   obligaţia   de   a   efectua   verificarea   la   faţa   loculu'i   a   actMtăţilor   aferente
implementării  Proiectului`  în  conformltate  cu  prevederlle  Contractulul,  as.igurând  ce\  puţin

o vizită de ver.ificare  pe durata de implementare a Proiectului

(11)  AM/Ol  va  informa  despre  data  încmderli  oflciale/parţiale  a  Programului  prin  intermediul
mijloacelor publice  de  informare.

Articolul  9 -Contractarea şi cesiunea
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(1 )     În  cazul  externallzării/contractării  unor  actMtăţi  din  cadrul  Proiectului,   responsablli{atea

pentru  implementarea acelor activită!i  revine  Beneficiarului,  În  conformitate  cu  dispoziţiHe
legale.

(2)    Prezentul  Contract,  precum  şi  toate  drepturile  şi  obligaţiile  decurgând  din  implementarea
acestuia   nu   pot  face   obiectul   cesiunii   tcttale   sau   parţiale,   novaţie.i,   subrogaţiei   sau   a
oricărui alt mecanism de transmisiune Şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

Ariicolul  10 -Modificări şi completări

(1)   Părţile  au  dreptul,  pe  durata  Îndeplinirii  prezentului  Contract  de  Finanţare,  de  a  conveni
modmcarea   clauzelor  şi/sau  Anexelor  acestuia,   prin   act  adiţional,   Încheiat  În   aceleaşi

condiţîi  ca  şi  Contractul  de  Finanţare,  cu  excepţiile  menţionate  la  alin.  (7)  al  prezentului

articol.

(2)  în  cazul  în  care  propunerea  de  modificare  a  Contractului  vine  din  partea  Beneficiarului,
acesta are obligaţia de a o tranşmite  AM/Ol  cu  cel  puţ.in 20 de zile lucrătoare înainte  de
termenul   la   care   este   intenţionată   a   intra   în   vigoare,   cu   excepţia   circumstanţelor
acceptate  de  AM/Ol.   Beneficiarul  va  transmite,  de  asemenea,  odată  cu  solicitarea  de
modificare, toate documentele justificative necesare.

(3)  AM,   diipă  caz  01,  răspunde  solicitării  de  modificare  a  Contractului  prin  act  adţional,  În
termen de 20 de zile lucrătoare de la Înregistrarea solicitării.

(4)  În  cazul  propunerilor  de  acte  adiţionale  care  au  ca  obiect  reducerea  valor"  indicatorilor
ce  urmează  a  fi  atinsă  prin   proiect,   valoarea  totală  eligibilă  a  Proiectului  va  fi  redusă

proporţional,  cu  excepţia cazurilor temeinic justificate.
(5)  Actul   adiţional   intră  În   v.igoare   la   data   semnării       de   către   ultima   parte,   cu   excepţia

cazurilor   în   care   prin    actul   adiţional    se   confirmă   modificări    intervenite   În    legislaţia

naţională  şi/sau  europeană  relevantă,  cu  impact  asupra  executări'i  prezentului  Contract,
situaţii   În   care  modificarea  respectivă  intră  În   vigoare  de  la  data   menţionată  În   actul
normativ corespunzător.

(6)  Actul adiţional  nu  poate avea caracter retroactivşi  nu  poate avea scopul sau efectul de a
produce   schimbări   în   Contract,   care   ar   putea   aduce   atingere   condţiilor   iniţiale   de
acordare  a  f.inanţării  sau  care  ar fi  contrare  principiului  tratamentului  egal  al  solicitanţilor,
în  cadrul cererilor de propunerl  de tip competitiv.

(7)  Prin  excepţie  de  la  prevede"e  a!in.   (i),  Contractul  de  Finanţare  poate  fi  modificat  prin
notificarea  adresată   AM/Ol  în  următoarele  situaţii..  (a)   modificări  intervenite  În  bugetul
estimat  al  proiectului,   În   limita  a   10%  Între  capitole  bugetare,     stabHită  de  AM/Ol,   cu
condiţ.ia  Încadrării  În  limitele  maxime  prevăzute  În  Ghidul  Solicitantului,  după  caz,   prin
respectarea  tratamentului  egal,   la  nivelul  Programului  Operaţional  având  În  vedere  că
acele   capitole   bugetare   implicate  în   mod`ificare   trebuie   să   respecte   limitele   mai   sus
menţionate,  cu justificarea  motivelor care au condus  la aceasta;
(b)   modificări   intervenite   În   bugetul   estimat   al   proiectului,   în   cadrul   aceluiaşi   capitol

bugetar,  Între tipurile de cheltuieli.,

(c)  Înlocuirea  sau  introducerea  de  membri  noi  În  echipa  de  implementare  a  Proiectului
acolo  unde este cazul;

(d)  modificarea  graficului  de  actMtăţi  fără  să  depăşească  periciada  de  implementare  a
Proiectului;

(e)  modificarea Graficului   de  Rambursare a  cheltuielilor eligibile;

(f)    alte situaţii  Prevăzute în  Anexa  1  -Condîţii Spec!fice din  prezentul  Contract
(8)  Notificarea va  intra în  vigoare  şi  va  produce  efecte juridice de  la data transmiterii  de  Către

AM/OIR/Ol  a  unei  informări  privind acceptarea  notificării,  În termen de maxim  10 zile.
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Prin  excepţie,  notificarea  poate  să  intre În  vigoare  ş'i  să  producă  efecte juridice  dln  a  11  a
zi  de  la  data  Înregistrări.i  la  AM/OIR/OI,  dacă  nu  se  solicită  clariflcări  Beneficiarului,  sau

dacă  propunerea de modificare a Contractului  nu este respinsă de AM/OIR/Ol.

(9)  Contractul  poate  f.i  suspendat  de  către  părţi,  prin  comunicarea  unei  notmcări  În  termen
de  5 z.ile cle  la 'intervenirea situaţieî,  după cum  urmează:

(a)   De  către  AM/Ol,  la  solicitarea  Beneficiarului,  În  cazul  insuf'icien{ei  fondurilor;

(b)   De  către AM  în  cazul  inciden{ei  articolu!ui  s  din  OUG  66/2011 ;

(c)   De către AM/Benef`iciar În caz de foriă majoră.

Articolul  14  -Conflictul de interese

(1)    Părţlle   se   obligă   să   ia   toate   măsurile   pentru    respectarea   reguluor   pentru   evitarea
conflictum  de interese,  conform  capitolului  2,  secţlunea  2,  din  OUG  nr.  66/2011.

(2)    Părţile   din   categoria   subiecţilor  de   drept   public   au   obligaţia   de   a   urmări   respectarea
preveder'ilor  Legii  nr.161/2003,  În  materia  conflictului  cle  interese.

(3)    Beneficiarii   care   au   calitatea   de   autorltate   contractantă   au   obligaţia   de   a   respecta
aplicarea   prevederilor   refentoare   la   conflictele   de   interese   prevăzute   de   leg`islaţia   În
mater.ia  ach.iziţiilor  publice.

Articolul  12 -Nereguli

(1)    Păr|ile   se  obligă  să  ia  toate   măsurile  pentru   prevenirea,   constatarea  şi  sancţionarea
neregulilor În conformitate cu  OUG 66/2011.

(2)    Dacă  În  procesul  de  verificare  a  cererilor  de  rambursare/plată,  AM/Ol  identîfică  abaterî
de   la   aplicarea   prevederilor   legislaţiei   naţionale   şi   europene       (În   domeniul   achizi!iilor

publlce      aferente  contractelcir  de  lucrări/servicii/furnizare),   înainte  de  efectuarea   plă!ii,
AM/Ol   aplică  reduceri  procentuale  din  sumele  solicitate  la  plată  de  către  Beneficiar,   În

condiţiile   legii   care   reglementează   sancţionarea    neregulHor   apărute   În   obţinerea   şi

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice  na!ionale aferente acestora.

(3)    Pentru  recuperarea  sumelor virate În  baza  cererilor de  plată şi  nejustificate  pm  cererl  de
rambursare/cheltuieli  neel'igiboe,  Beneficiarul/partenerii  vor  fi  not'ificaţi  c!e  către  AM/Ol  cu

prMre  la  obligatia  restituirii  acestora  În  termen  de  5  (cinci)  zile  de  la  primirea  notificării.  În
situaţia    nerestitumi    respectivelor   sume   în    termenul    anterior   men|ionat,    recuperarea
sumelor se  realizează În  conformitate cu  prevederile  OUG 66/2011.

Articolul  13 -Monltoi.izarea

(1)    Mon`itorizarea  Contractului  de  F.inan{are este  rea\'!zată de către AM/OI  În  confor"tate Cu

prevederile Anexei 4 -Monitorlzarea şl  raportarea.

Articolul  14 -Forţa majoră

(1)     Prin  foriă   majoră   Se  înţelege   orice  eveniment  extern,   imprevizibH,   absolut  .invinc.ibil  ş\
inevitabil   intervemt  după  data   semnării   Contractului,   care  împiedică  executarea  În  tot

sau În  pahe a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2)    Pot    constitui    cauze    de   fonă    majoră    evenimente    cum    ar   fi:    calamităţile    naturale
(cutremure,  inundaiii,  alunecări cle teren),  războ'\,  revolu\ie,  embargo,

(3)  Partea  care  invocă  for|a  majoră  are  obl.igaţla  de  a  notifica  celeilalte  păr{.\  cazul  de  forţă
majoră,  În  termen  de  5  zile  de  la  data  apar.iţiei  şi  de  a  dovedî  existenţa  situaţie'i  de fo|ă
majoră  în   baza   unui  document  euberat  sau  em\s  de  către  autor.itatea  competentă,   în
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termen  de  cel  mult  15  zile  de  la  data  comunicăm  acestuia.  De  asemenea,  are  obligaţia
de a comunica data Încetării situa|iei de for{ă  majoră,  În termen  de 5 zile.

(4)   Părţile  au   obligaţia  de  a  lua  orice  măsuri  care  le  stau  la  dispoziţie  În  vederea  limităm
consecinţelor acţiunii de foriă  majoră.

(5)   Dacă  partea  care  invocă  forţa  majoră  nu  procedează  la  notificarea  Începerii  şi  încetării
cazului  de  fo|ă  majoră,  În  condiţiile  şi  termenele  prevăzute,  va  suporta  toate  daunele

provocate celeilalte părţi prin  lipsa de notificare.
(6)  Executarea  Contractului  va  fi  suspendată  de  la  data  aparftiei  cazului  de fonă  majoră  pe

perioada de acţiune a acesteia,  fără a prejudicia drepturue ce se cuvin  părţilor.
(7)  În  cazul  în  care  forţa  majoră  şi/sau  efectele  acesteia  obligă  la  suspendarea  executăm

prezentuliii   Contract  pe  o   perioadă   mai   mare   de  3   iuni,   păr|ile  se  vor  Întâlni   într-un
termen  de  cel  mult  10  zile  de  la  expirarea  acestei  perioade,   pentru  a  conveni  asupra
modului de continuare,  modificare sau Încetare a Contractului de Finanţare

Articolul 15 -încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite

(1)    Oricare  dintre  pării  poate  decide  rezilierea   prezentului  contract,  fără  Îndeplinirea  altor
formalităţi,     În     cazul     neîndeplinirii     culpabile    de    către    cealal{ă    parte    a     obligaţiilor

prezentului contract
(2)    AM/Ol  poate  decide  rezilierea  prezentului  Contract fără  Îndeplinirea  altor formalităţi,  Cu

recuperarea integrală a sumelor plătite,  În  următoarele cazuri:

(a)  În  situaţia  În  care  Beneficiarul  nu  a  Început  executarea  Contractului  într-un  termen
de  6  luni  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  Contractului  de  Finanţare  În  cazul  În  care
AM/Ol şi -a  respectat obligaţiile legale/contractuale;

(b)  în     situaţia    în    care,     ulterior    încheierii    prezentului    Contract,     se    constată    Că
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul    nu    au   îndepl.!nit   condiţiile   de   eligibilitate    la   data

depunerii cererii de finanţare;

(c)   Dacă  Benef'iciarul  Încalcă  prevederile  art.  9  alin.  (2);

(d)  Dacă   se  constată  faptul   că   Pro'iectul   face  ob`iectul   unei   alte  finanţări   din   fondun
publice  naţionale  sau  europene  sau  fapw  că  a  mai  beneficiat  de finanţare  din  alte
programe  naţionale  sau  europene,   pentru  aceleaşi  costuri  În  ultimii  3/5  ani,   după
Caz;

(3)  Prezentul  Contract  poate  Înceta  prin  acordul  părţilor  cu  recuperarea  propoiională  a
finanţării  acordate,  dacă este cazul.

(4)  În  situaţia  Încălcăm  prevederilor art.  7  alin,  (28),  contribuţia  din  pariea fondurilor Esl  se
recuperează.

Articolul  16 -SoliSionarea  litigiilor

(1)  Păiile  contractante  vor  depune  toate  eforturile  pentru  a  rezolva  pe  cale  amiabilă  orice
neînţelegere   sau   dispută   care   poate   apărea   Între   ele  În   cadrul   sau   În   legătură   cu
Îndeplinirea  Cc)ntractului  de  Finanţare.

(2)   În   cazul   În   care   nu   se   soluţionează   amiabil   divergenţele   contractuale,    litigiul   va   fi
soluţionat de către  instanţele  româneşti competente.

Articolul  17 -Transparenţă

(1)  Contractul   de  finanţare,   inclusiv  anexele   sale,   precum   şi   informaţiile   şi   documentele
vizând     executarea     acestora     constituie     informaţii     de    interes     public    în     condiţiile

Prevederilor  Legii  nr.  544  din  2001   prMnd  liberul  acces  la  informaţiile  de  \nteres  publ.ict
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cu  modificările şi  completările  ul{erioare,  cu  respectarea excep{iHor  prevăzute  de  aceasta

şi  a celor stabHite prin  prezentul contract.
(2)  Următoarele  elemente,  aşa  cum  rezultă  acestea  din   contractul  de  finanţare  şi  anexele

acestuia,    inclusiv,   dacă   e   cazul,   din   actele   ad#ionale   prln   care   se   aduc   modlficări
contractului sau  anexelor sale,  nu pot avea  caracter confidenţial:

a.     denumirea    proiectului,    denumrea    completă    a    beneficiarului   şi,    dacă   aceştia
există,  a  partenerilor,  data  de începere  şi  cea  de finalizare  ale  proiectului,  date  de
contact  -  m.inimum  o  adresă  de  email  şi   număr  de  telefon  -  funcţionale  pentru

ecmpa  proiectului;   locul  de  implementare  a  proiectului  -  localitate,  judeţ,  regiune

şi,  dacă  proiectul  include  actMtăţ'i  care  se  adresează  publicului,  adresa  exactă  şi
datele de contact pentru spaţille  dedicate acestor actMtăţi În cadrul  proiectului:

b.    valoarea   totală   a   finanţării   nerambursablle   acordate   şi   intensitatea   sprijinului,

exprimate  atât ca  sumă concretă,  cât şi  ca  procent  din  totalul  cheltuielilor eligibile
ale proiectulu'i,  precum şi valoarea  plăţilor efectuate;

c,     dimensiunea şi  caracteristicile  grupum  ţintă  şi,  după  caz,  ale  benefîciarilor finali  al

proiectuluî`,
d.     informaţii    prMnd    resursele    umane    din    cadrul    proiectului:    nume,    denumirea

postului,  timpul  de  lucru;
e.      rezultatele   estimate  şi   cele   realizate  ale   proiectului,   atât  cele  corespunzătoare

obiectivelor,    cât   şi   cele   corespunzătoare    activităţHor,    cu    referire    la    indicatorli

stabiliţi;

f.      denumirea  furnizorilor  de   produse   ,   prestatorilor  de   servicii  şi   executan{Hor   de

lucrări  contractaţl  În   cadrul  pro.iectulu.i,   precum   şi  ob.iectul   contractului,   va\oarea

acestula şi  plăţile efectuate;

g.     elemente  de  sustenabilitate  a  rezultatelor  proiectului  respectiv  de  durabilitate  a
investiiiilor   În   infrastructură   sau   producţie   -   informaţii   conform    contractului   de

finanţare,  respectiv  conform  cond#iHor  prevăzute  În  art.  71   dln  F`egulamentul  CE
1303/2013.

Articolul  18 -Confidenţiall{ate

(1)     Păiile  convin  prin  prezentul  contract asupra  existenţei  şi  duratei  caracterului  comdenţial
al   documentelor,   sectiunilor,    respectiv   informa{i'ilor   din   proiect   menţionate   exp!icit   În
anexa2,     având     În    vedere     că     publicarea     acestora    aduce    atingere,     princlp.iului
concurenţei   loiale,   respectiv  proprietăţii   intelectuale   or.i   al{or  dîspozltii   legale  aplicabile,

conform justificării  inclusă  În  anexa  menţîonată.

(2)    AM/   01   delegat,   beneficiarul   şi,   după   caz,   partenerii   sunt  exonera{i   de   răspunderea
Pentru   dezvăluirea  de  documente  sau  lnforma{ii  stabilite  de  părţi  ca  fiind  confidenţiale
dacă:

a.     informaţia  a  fost  dezvăluită  după  ce  a  fost  obţinut  acordul  scris  al  celeilalte  păr|i

contractante pentru asemenea dezvăluire,  sau
b.     partea a fost obligată În  mod  legal  să dezvăluie informaţia.

Articolul 19 -Protecţla datelor cu caracter personal

(1 )    Prezentul  contract reprezintă un  acord ferm  pentru  părţile contractante În  ceea ce prlveşte

gestionarea  şi   prelucrarea  datelor  cu   caracter   personal   primite  în  vederea  Îndepllnirii
obligaiiilor    contractua!e,    în     conformitate     cu     Regulamentul     nr,     (UE)    679/2016     al

Parlamentului  European  şi  al  Conş"ului  prMnd  protec{'ia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce

Pr`iveşte  prelucrarea  datelor cu  caracter personal  şi  prMnd  libera  circulaţîe  a  acestor date

ş.i de abrogare a  Directivei 95/46/CE.
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(2)     Datele  cu   caracter  personal   ale  grupulul  ţintă  şi,   după  caz,   ale   beneficiarilor  finali  ai

proiectului   nu   pot   fi   prelucrate   şl    publicate,    pentru   informarea   publicului,    decât   cu
informarea  prealabilă  a  acestora  asupra  scopului  prelucrării  sau  publicării  şi  obţinerea

consimţământului  acestora,  în  condiţiile  !eg'i'i.

Articolul 20 -Publicarea date[or

Beneficiarul  este  de  acord  ca  documentele şi  informaţiile  menţionate  la  art.17  alin.  2  să  fie

publicate de către AM/ 01  desemnat,  cu  respectarea aft.19 alin.  2.

Articolul 21 -Corespondenţa

(1)    Întreaga  corespondenţă  legată  de  prezentul  Contract  de  Finanţare  se  va  face  exclusiv
prin   MysMIS   2014,   cu   excepţia   situaţiei   prevăzute   de   art.7,   alin.   (27)   din   prezentul
contract, caz În care corespondenţa se trimite la următoarele adrese:

::::rr:ş:,ecnoedfi:;aş[=,#Cip3'::3UMCĂLe,Ât:i  Str   Caminului,  nr   22-24,  scara  8,  etaj  5,  ap   29,
Pentru  AM;   Str.   l,D,   Mendeleev,   nr.36-38,   localitatea  BUCUREŞTl,  sector  1,   Româr`ia,  cod
poştal  010366;
Pentru  OlRPOSDRU  REGIUNEA  CENTRU:  str.  Piaţa  luliu  Man.iu,  nr.10,  Municip`iul  Alba  lulia,

judeţul Alba,  România,  cod  poştal 510094;

(2)    AM/Ol   poate  comunica  precizări   referitoare  la  modele  şl  formate  de  fomulare  pentru
aplicarea  prevederilor prezentului Contract de  Finanţare.

Articolul  22 -Legea aplicabilă şi limba utilizată

(1)    Legea  care  guvernează  acest  Contract  de  Finanţare  şi  În  conformitate  cu  care  este
lnterpretat este legea română,

(2)    Limba  acestui Contract de Finanţare este  limba română.

Articolul  23 -Anexele Contractului

(1 )    Următoarele  documente sunt  anexe  la  prezentul  Contract şi  constituie  parte  integrantă  a
prezentului  Contract de Finanţare,  avănd  aceeaşi forţă juridică.,

Anexa  1  -Condiţii Specifice,  din  care fac parte..

(a)    Graficul    de   depunere    a    cerernor   de    prefinanţare/plată/rambursare    a
cheltu.ielilor

(b)   Acordarea şi  recuperarea  prefinanţării
(c)    Cond#ii de rambursare şi  plată a cheltuielnor
(d)    Cond.ţii  aferente  Programului  Operaţional

Anexa 2 -Cererea de  Finanţare,  din  care fac parte;

(a)    Bugetul  proiectului

(b)    Calendarul  estimativ al  achizfl;iilor

(c)    lndicatorl

(d)   Graficul de actMtăţi
(e)    Echipa cle management şi  experţi  pe termen lung

Anexa 3 - Măsuri de infomare şi publicitate
Anexa 4 - Monitor'izarea şi raporiarea
Anexa  5 - Acordul Încheiat Între  Benefîciar şi  Parteneri
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(2)   În   cadrul   prezentulul   Contract,   prevalează   Condi{iile   Speclfice   faţă   de   cele   Generale,

precum  şi  asupra celorlalte anexe.

Articolul  24 -Dispoziţii finale

(1)    Prezentul  Contract  de  Flnanţare   se  Încheie    În  2  (3)  exemplare  originale,  toate  având
valoare juridică,  precum şi În  MysMIS  2014,  şi  este semnat electronic de toate părţHe.

Pentru
MINISTERUL                 INVESTIŢllLOR                 şl
PROIECTELOR EUROPENE
reprezentat       prin       Organismul       lntermediar
Regional        pentru       Programul       Operaţional
Sectorial      Dezvoltarea      Resurselor      Umane
Regiunea Centru

Nume:     lonela  Maria  MIHĂILESCU

Funcţie:     Director executiv

Semnătura:

Data:   MIHAILESCU         R'igJtAa,!|#ungNbEyiA.MARm

loNELA-MARiAP:;:;3,02i.09J7"w

Dtgllally  slgned  by  JURJU  DANIEIA

DN`. c=RO,  l=Aludul  de Sus,  sn=JURJU.

9ivenNan`e=OAN\Eu,
5erialNumbefi200506245JD2S,name=JURJU
DANI ELA,  cr\=JURJU  DANIEIA

D6 ie:  202 t .09.16  12;43:S7  +03'00'

Pentru  Benefjciar

Nume:      Radu-Mhai  onofrei

Funcţie;      Director General

Semnătura:          ONOFREl          3'%:';!,j#De8.bMy„„
RADU.M,HA,Ţâ`,e;î:2;ofl3Ţo,07

Data:

Vizat  CFPP
STEFVICTORIAţJ:i;ţ?i'',to.""*.;;.`;,
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ANEXA  I

CONTRACT  DE FINANŢARE
-Condiţii  Specifice-

Art.  1  Durata  contractului  şi  perioada  de implementare  a proiectului

(1)Prin    excepţie    de   la   prevederile    ari.7    alin   (2)   din   Contractul    de   finanţare   -Condi{ii
Generale,    execuţia   contractului   va   începe   cu   prima   zi   lucrătoare   următoare   datei   de
semnare  a   contractului  de finanţare.

(2)În  completarea  prevederilor  art.2  alin  (3)  din  Contractul  de finanţare  - Condiţii  Generale,
durata  de  implementare   a  proiectului   poate  fi  prelungită   prin  act  adiţional   la  contractul  de
finanţare,    dar   nu   mai   mult   de   durata   maximă   de   implementare    prevăzută    în   Ghidul
Solicitantum  -Condiţii  Specifice,   aplicabil.

Art.  2 Valoarea  contractului

În  completarea   prevederilor  ari.3  alin  (1)  din  Contractul  de  finanţare  -Condiţii  Generale  şi
În  acord  cu  anexa  5-Acordul  Încheiat  între  Beneficiar  şi  Parteneri  (daca  e  cazul),  valoarea
totală  a  Contractului  de finanţare  va fi  angajată  de  către  Liderul  de  parteneriat  şi  Parteneri,
după  cum  urmează:

organizatiai Valoarea Valoarea Valoarea  elig ibilă Valoarea Valoarea  co- Valoarea
totală totală nerambursabllă ellgibilă finanţării ne-

eligibilă din   FSE/lLMT nerambursabilă e'igibile a eligibilă

din  bugetul liderului  de inclusiv
naţiona' parteneriat/parteneri TVA

(lei) (lei) ('ei) (%) ('ei) (% (lei) (%) (lei)

0 1  =2+9 2 =3+5+7 3 4 5 6 7 8 9

Lider de parteneriatRomActivBusinessConsultingS.R.L. 4,123,165.05 4,016,534.45 3t624,922.37 90.25 190,785.36 4.75 200,826.72 5.00
1106,630.60

709,065.00 709,065.00 673,611.75 95.00 35,453.25 5.00 0.00 000 0.00

DIRECŢIA GENEF`ALADEASISTENŢĂSOCIALĂ,coMMUENŢtîâLĂĂsşEBEş

2,362,078.60 2,362,078.60 2,243,974.67 95.00 70,862.36 3.00 47,241  57 2.00 0.00

şCOALA  GIMNAZIALĂPETREŞTl 2,382,368.80 2,382,368.80 2,263,250.36 95.00 71 ,471 . 06 3.00 47,647 38 2.00 0.00

LICEUL CU  PROGRAMSPORTIV'.FLORINFLEŞERIU"SEBEş

854,721.00 854,721.00 811,984,95 95.00 25,641.63 3.00 17,094  42 2.00 0.00

Total 10,431,398.45 10,324,767.85 9,617,744.10 394,213.66 312,810.09 106,630.60

\ Pentru   fiecare   membru   al  parteneriatului    care  are  incluse   în  buget   cheltuieli   care   intră   sub

inc]denţa  ajutorului  de  statlminimis,   valorile  din  bu3et  se  evidenţiază  pe  linii  d]stincte  ostfel..  pe
Prima  linie se completează  valorile  din  buget  din care  se scade  valoarea  ajutorului  de  statlmlnţmis; pe
cea de-a doua  linle  se completează  va[oarea  ajutorului  de  stat/minimis.

J .....-. = . :`-.    ,:     ... : .-,-= : I,-t-+ =: -:   `.: .=   ,t.: : : G` : ..,, :   ;-r ..ş   ~   *. = ,,  : C: ,: -= ţ `:   = ţ . E ' ,i :; ,-.-:,
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Art.  3  Ellgibilitatea  cheltulelilor
(1)   Aprobarea    prolectulu.i    şi   semnarea    Contractului    de   Finanţare   de   către   AMPOCU    nu
reprezintă,    impllcit,   o   confirmare   a   eligibilităţii    cheltuielilor,    aceasta   urmând   a   fi   stab'ilită   În
urma  procesum  de verificare  a  modului  de  utmzare  a fondurilor  de  către  Beneficiar.

(2)   Prin   excepţie   de  la  prevederile   ari.3,   alin   (1)  -(5)  din   Contractul   de  finanţare  -Condiţii
Generale,  vor fi luate în  considerare  următoarele  prevederi..
a)      Valoarea   cheltuielilor   eligibile   indirecte   va   fi   stabilită   conform    prevederilor   dln   Gh/'du/
So//.c/.fanfu/u/.  -  Cond/ţ/'/.  Spec/.r/.ce  aplicabil   prezentului   contract,   respectiv  aceste  cheltuieli  fiind
stabilite   ca  rată  forietară  de  maximum   15%  din  costurile  directe  elig'ibile  cu  personalul   (prin
aplicarea  ahicolului  68  alineatul  (1)  litera  (b)  din  Regulamentul  (UE)  nr,1303/2013).

b)       Valoarea   cheltuielilor  eligibile   de  tip  FEDR  va  fi  stabilită   şi  acordată  În  procent  maxim  de
10%   din   cheltuielile   directe   ale   proiectului,    în   corelare   cu   prevederlle    Ghidului   Solicitantului-
Condiţii  specif'ice  ap|icab'i|.2

(3)   În   cazul   În   care   la  finalul   perioadei   de   implementare   a   proiectului   indicatorii   prevăzuţi  în
Cererea   de  finanţare   anexă  la  contractul   de  finanţare,   nu  sunt  Îndepliniţi/   realizaţi  în  totalitate,
AMPOCU/Ol    responsabil    va   diminua   corespunzătc)r   finanţarea    acordată   iniţ'ial,  prevăzuta    ln
contractul    de   finaniare   Condiţii   generale    la   art,3,    Diminuarea finanţării  acordate  în  funcţie  de

gradul  de  realizare  a  indicatorilor  se va  realiza  în  conformitate   cu  metodolog'ia   stabnită  la  nivelul
AM  POCU.

(4)  Prin  excepţie  de  la  prevederile  ari.  3 din  Contractul  de finanţare  -Condiţi'i  Generale,  în  cazul
În    care,     la    finalizarea    per`ioadei    de    implementare     a    Proiectului,     valoarea    totală  elig'ibilă
validată     de   AMPOCU     este    mai    mică    decât   valoarea     totală    eligibilă     contractată,   pentru
tipurile  de  cheltuieli   men{ionate   la  alin.  (2)  de  mai  sus,   procentul  de  decontare  va  fi  raportat    la
valoarea   totală   eligibila   validată    de   AMPOCU    şi   nu   la   valoarea   cheltuielHor  estimate  iniţial/
contractate.

(5)     În    completarea   prevedemor  art.     4    alin.     (1)     din     Contractul     de     finanţare     -Condiţ`ii
generale,     cheltuielile     angajate    pe   perioada    de   implementare     a   Proiectului     sunt   eligibile
inclusiv,  în  condiţi«e  stab.ilite  de..

]       Orientări  privind  oportunităţile  de  finanţare  în  cadrul  programului  opera{ional
Capital  Uman  2014-2020;

D        Ghidul  solic'itantului   -Condi{ii  specifice;

D       prezentul contract  de finanţare  şi anexele  acestuia..

D        legislaţia  naţională  şi  europeană  aplicabilă;

[        manualul  beneficiarului.

(6)  în  completarea   art.   4  alin.   (2)   din   Contractul   de  finanţare     -  Condiţli   generale,   cheltuielile
aferente     prezentului     Proiect,     pot   fi   considerate     eligibile     cu   condiţia     ca   acestea     să   fie
Gupr.inse  ş.i ^in  Anexa  2  (a)   -Bugetul  proiectului  (Buget -Activităţi  şi cheltuieli),

(7)   În   vederea   validării   cheltuielilor,    AMOCU/Ol    responsabil    poate   solicita    şi   veriflca   toate
documentele  necesare,  aferente  cererilor  de   rambursare  /cererilor  de   plată  precum  şl  rapoartele
tehnice    transmise    de    către    Beneficiar.     Documentele-suport   justificative     privind    cheltuielile
declarate  vor  fi  prezentate   de  către  Beneficiar  la  sol`icitarea   01  responsabil  În  conform.itate  cu
documentele  subsecvente  emise de  AMPOCU în   vederea implementărli  proiectului.

(8)  AMPOCU   are  obligaţia  de  a  asigura   resursele  financiare   necesare  efectuări`i   plăţ.i'i  conform
Preveder'ilor   legale   prMnd   acordarea   prefinanţăril,   mecan'ismul   cerer'ilor   de   plată,   cererHe  de

' Se va  corela  cu  procentul  maxim  stabilt  prin  Gmdul  So\icitantului  Conditii  specifice aplicabi\
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rambursare,    dar nu  se  obligă  şi  nu  se substituie  beneficiarului  În  obligaţia  acestuia  de  a  asigura
toate   condiţiile   necesare   Şi  suficiente,   inclusiv   resursele   financiare,   pentru   implementarea   În
bune  condiţii  a  Proiectului.

Art.  4 F`ambursarea  / plata cheltuieli[or
(a)Acordarea  şi recuperarea  prefinanţării,  dacă este cazul

(1)La     solicitarea      Beneficiarului/liderului       de     parteneriat,     în     nume     propriu     sau     pentru
parteneri,     alţii    decât    cei     prevăzuţi     la     art.     6  alin.   (1)-(4)     şi    (6)    din    OUG    40/2015     cu
modificările   şi   completările   ulterioare,   AMPOCU   acordă   prefinanţare   În   tranşe   de   maximum
10%  din  valoarea   eligibîlă   a  proiectului,   fără  depăşirea  valorii  totale   eligibile   a  contractului  de
finanţare.

(2)Pentru   proiectele   implementate   în   parteneriat,    liderul   de   parteneriat   depune   cererea
Prefinan!are,    iar   AMPOCU    virează    valoarea    cheltuielilor    solicitate   în   conturile    liderului
paneneriat/parienerilor   care    umează    să    le   utilizeze,    conform    prevederilor    contractului
finanţare  şi prevederilor  acordu\ui  de parteneriat,  parte integrantă  a acestuia/acesteia.  În termen
de  maximum   15  zile  lucrătoare  de  la  data  depunerii  de  către  beneficiamiderul   de  parteneriat   a
Cererii    de    prefinanţare,      AM/Ol    pentru    Programul    Operaţional    Capital    Uman   efectuează
verificarea      cererii      de      prefinanţare.       După      efectuarea      verificărilor,      AMPOCu   virează
beneficiarului/Iiderului   de  parieneriat/partenerilor    valoarea  cheltuielilor  rambursabile,   În  termen
de  3 zile  lucrătoare  de  la  momentul  de  la  care  dispune  de  resurse în  conturile  sale.

(3)Transferul   sumelor  reprezentând  prefinanţare   solicitată  de  beneficiari/lider  de  partener'iat  În
Condiţiile   prevăzute  la  alin.   (1),   se  realizează  cu  condiţia  îndeplinirii  cumulative   a   următoarelor
cerinţe:

a)  depunerea  de către  beneficiar/lider  de  parteneriat  a unei  cereri  de prefinanţare,  pentru
fiecare tranşă,

b)  existenţa   conturilor  deschise,   pe  numele  beneficiarului/liderului   de  parteneriat   pentru
activităţile  proprii/partenerîlor  unde trebuie  virate  sumele  aferente  prefinanţării.

Tranşferul  fondurilor  pentru  acordarea   prefinanţării,   dacă  este  cazul,  se  va  efectua,  în  lei În
următoarele  conturi:

Cont  pentru  prefinanţare:  NA
cc>d  lBAN:  NA
Titular cont:  NA
Denumire/adresa  Trezoreriei/Băncii   Comerciale:  NA

Pentru  proiecte  implementate  În  parteneriat,  transferul  fondurilor se va face În  următoarele
conturi  deschise  pe  numele  Liderului  de  parteneriat/  Partenerului:

Cont pentru  prefinanţare Lider de  parteneriat'.  RomActiv Business Consulting S.R.L.
cod  lBAN:          R073BTRLRONCRT042487790E
Titular cont:  RomActiv Business Consulting S.R.L.
Denumire/adresa  Trezoreriei/Băncii  Comerciale:  BANCA  TRANSILVANIA,  SUCURSALA  ORADEA,
Str.  Nufarului,  nr.  28E,  Oradea, judeţul  Bihor

ş,oâtop##iTPÂeRfiÂtnEaBrîşparienerDIRECŢIAGENERALADEAS,STENŢĂsoc,ALĂ,MED,CALĂ
cod  lBAN:          R051TREZ00521A480203XXXX
Titular cont:  MUNICIPIUL SEBEş
Denumire/adresa  Trezoreriei/Băncii  Comerciale:  TREZORERIA  MUNICIPIULUI   SEBEş,   Str.   Mihai
Viteazu,  nr.2,  Sebeş, judeţul Alba
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Cont pentru  prefinanţare Partener şCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI
cod  lBAN..           R051TREZ00521A480203XXXX
Titular cont:  MUNICIPIUL SEBEş
Denumire/adresa  Trezoreriei/Bănci.i  Comerciale:  TREZORERIA  MUNICIPIULUI   SEBEş,  Str.   Mihai
Viteazu,  nr.2,  Sebeş, judeţul Alba

Cont pentru  prefinanţare Partener LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "FLORIN  FLEŞERIU"
SEBEş
cod  lBAN.,          R051TREZ00521A480203XXXX
Titular cont:  MUNICIPIUL  SEBEŞ
Denumire/adresa  Trezoreriei/Băncii  Comerciale:  TREZORERIA  MUNICIPIULUI   SEBEŞ,   Str.   Mhai
Viteazu,  nr.2,  Sebeş,  judeţul Alba

(4)Solic.itările  prMnd   acordarea   tranşelor   de   prefinanţare,  cu   excepţ`ia   primei   solicitări,  includ
obligatoriu,   pe  lângă  informaţiile  prevăzute  la  alin.  (3),  sumele  rambursabile  rămase  necheltuite

:ânm5:rEsaşjecoafl;:::iî:;afpeu,:lt:ăta,:i#;gît:n:ş,,'âaî:gâteulpd,3f:ntâ;ţşâr:ei:'usşt::ţlace;:reâ::şreĂ':,do:
Pentru     Programul    Operational     Capital     Uman    constată    erori    în  raportul   de  justificare    a
prefinanţăr.ii,    aferent   tranşei/tranşelor    anterioare,    poate   sista  acordarea   următoarelor  tranşe
de  prefinanţare.

(5)Suma    efectiv   transferată    de   către   AMPOCU    aferentă    fiecărei    solicitări    de   tranşă   de
prefinanţare,      cu     excepţia     celei     aferente     primei     tranşe,     reprezlntă     diferenţa     d.intre
cuantumul  estimat  al  cheltuielilor  rambursabile  pentru  care  se  acordă  tranşa  solicitată  şi  suma
cheltuielilor       rambursabile       rămasă       neutilizată,       În      conturile       beneficiarului/liderului       de

parteneriat/partenerilor,     din   tranşa   antericjară   ş'i/sau   suma   cheltuielilor   neeligibile   constatate
ulterior  acordării  tranşei  anterioare,  după  caz.

(6)Beneficiarul/Liderul  de   parteneriat   care   a  depus   cerere   de   prefinanţare   conform   alin.   (1)
are  obligaţia   depunerii   unei  cereri  de  rambursare   care  să  cuprindă   toate  cheltu'ieli  efectuate
În  valoarea  totală  a  prefinanţării  acordate  În  termen  de  maximum  60  de zile  calendaristice  de
la  data  la  care  autoritatea  de  management  a  virat  prefinanţarea  în  contul  beneficiarului,   fără  a
depăşi  durata  contractului  de finanţare.

(7)Beneficiarii   care   nu  au  depus   cererea   de  rambursare   conform   alin.   (6)  şi  nu  au  justif!cat
integral   valoarea   prefinanţării   primite   nu  mai  beneficlază   de  o  altă  tranşă  de  prefinanţare  ş'i
Sunt   obligaţi    să   justifice    integral   valoarea    acesteia   Înaintea    depunerii    une.i   alte   cereri   de
prefinanţare  şi/sau  de  plată,

(8)Beneficiarii/Liderii    de     parteneriat/Partenerii    au     obl'igaţia     rest.itui"     integrale/partiale    a
prefinanţării   acordate,    În    cazul    În    care    aceştia    nu    justifică    prin    cereri    de    rambursare
utilizarea  corespunzătoare  a  acesteia  conform  alin.  (6)  şi  (7).

(9)În   cazul   În   care   beneficiarul/liderul   de   parteneriat   nu   depune   cerere   de   rambursare   în
termenul   prevăzut  la  alin.(6),  AMPOCU   poate  recupera  Întreaga  sumă  acordată  ca  tranşă de
prefinanţare  şi  nejustificată  şi  poate  propune  rezHierea  Contractului  de  Finanţare.

(10)    AMPOCU    notifică    beneflciarul/liderul    de    parteneriat/partenerii    cu    prMre    la    obligaţia
restituirii  sume[or  prevăzute  la  alin,  (8).

(") În  cazul  În  care  beneficiarul/liderul  de  parteneriavpartenerl`i  nu  restituie  AMPOCU  sumele
prevăzute  la   alin.    (10)   în   termen    de    15   zile   de   la   data   comunicăr.ii     notificări`i,   AMPOCU
emite  decizia  de  recuperare   a  pref.inanţăr`ii,   prin   care  se  .indMdualizează   sumele  de  restitu'it
exprimate   în   moneda   naţională.   Deoizia   constituie   titlu   de   creanţă   şi   cuprinde   elementele
actului  administrativ fiscal   prevăzute de   Legea 207/2015  priv'ind  Codul  de procedură  fiscală,  cu
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modificările  şi  completările  ulterioare.  În  titlul  de  creanţă  se  indică  şi  contul  În  care  beneficiarul
trebuie  să efectueze  plata.

(:3r,ă,.Tai::u,ddee,acrââ,n:ăe#,::,îizu:m,g.t:,'tnat,:,lu)uised:rac:samitâg#â:::u'foîl:Farmceonntgşta5,,ez'î:
termen   de   30   de   zile   de   la   data   comunicării,     care   se   depune       la   autoritatea   publică
emitentă  a titlului  de creanţă  contestat/  AMPOCU.

(13)  lntroducerea  contestaţiei  nu  suspendă  executarea  titlului  de creanţă.

(14)   Debitorul   are   obligaţia   efectuării    plătii   sumelor   stabilite   prin   decizia   de   recuperare   a
prefinanţării,  în termen  de  30 de zile  de  la  data  comunicăm  acesteia.

(15) Titlul  de  creanţă  constituie  titlu  executoriu  la împlinirea  termenului  prevăzut  la  alin.

(16)   Debitorul   datorează   pentru   neachitarea    la   termen   a   obligaţiilor   stabilite   prin   titlul   de
creanţă  o dobândă  care  se  calculează  prin  aplicarea  ratei  dobânzii  datorate  la soldul  rămas de
plată  din  contravaloarea  În  lei  a  sumelor  prevăzute  la  alin.  (10),  din  prima  zi  de  după  expirarea
termenului   de   plată   stabilit   În   conformitate   cu   prevederile   alin.   (14)   până   la   data   stingerii
acesteia.

(17)   în   cazul    nerecuperării    sumelor   stabilite    conform    prevederilor    alin`    (10),    la   expirarea
termenului    de   30   de   zile   de   la   data   comunicării     deciziei   de   recuperare    a   prefinanţării,
AMPOCU   va  comunica  titlul  executoriu   împreună   cu  dovada   comunicării   acestuia   organelor
fiscale   competente    din   subordinea    Agenţiei    Naţionale   de   Administrare     Fiscală,   care   vor
proceda   la   recuperarea    sumelor,    conform    prevederilor    OUG   40/2015    cu   modificările    şi
completările  ulterioare,

(18)   Recuperarea   sumelor   stabilite   conform   prevederilor   alin.   (10)   prin   executare   silită,   în
temeiul  titlului  executoriu,   se  efectuează  în  conturile  indicate  de  organele  fiscale  competente.
Sumele  recuperate    prln    executare    silită,    precum    şi    sumele    stinse    prin  compensare  se
virează  de îndată  de către  organele fiscale în  conturile  indicate  în titlul  de creanţă.

(19)  În  vederea  Încasării  de  la  debitor  a  dobânzii  prevăzute  la  alin.  (16),  AMPOCU  va  calcula
cuantumul    acesteia   şi   va   emite   decizia    de   stabnire    a   dobânzii,    care   constituie   titlu   de
creanţă  şi  se comunică  debitorului.  Dispoziţiile  alin.  (17)  sunt  aplicabile  În  mod  corespunzător.

(20)  Rata  dobânzii  datorate  este  rata  dobânzii  de  politică  monetară  a  Băncii  Naţionale  a
României  în  vigoare  la  data  comunicării  deciziei  de  recuperare  a  prefinanţării.

(21)   Sumele    reprezentând   dobânzi    datorate    pentru    neachitarea     la   termen    a   obligaţiilor
prevăzute  în titlul  de creanţă  se virează  conform  prevederilor  alin.  (18).

(22)  Acolo    unde    OUG    40/2015    cu   modificările    si   completările    ulterioare    nu    dispune    ,
dispoziţiile     Legii    207/2015,    cu    modificările     şi   completările     ulterioare,     se   aplică    În    mod
corespunzător.

(23)Pentru          a          putea          beneficia          de          prefinanţare,           beneficiarul/liderul           de
parteneriavpartenerii,   alţii    decât   instituţii   publice,   are   obligaţia  să   deschidă   un    cont  dedicat
exclusiv   pentru   primrea   prefinanţării   şi  efectuarea   cheltuielilor   pentru   care   a  fost  solicitată
aceasta.

(24)   Sumele    primite    ca    prefinanţare,   aferente    acelor   tipuri    de   cheltuieli    care    nu    Pot   fi
efectuate   din   contul   deschis   la  Trezoreria   Statului,   potrivit  reglementărilor   în  vigoare,   pot  fi
transferate   de  către  beneficiar/paftener   În  conturi  deschise   la  bănci  comerciale,   cu  condiţia
efectuării  cheltuielilor  respective  În  termen  de  maximum  3  zile  lucrătoare  de  la data  efectuării
transferului.

(25)  Suma  reprezentând  dobânda  netă,  respectiv  diferenţa  dintre  dobanda  brută  acumulată  în
Conturile   prevăzute   la  alin.  (24)  şi  alin.   (3)  corespunzătoare   sumelor  de  prefinanţare  ramase
disponibile   În   conturi,   şi  valoarea   cumulată   a  impozitelor   aferente   dobânzii   şi comisioanelor
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aferente   conturilor   respective,   se   raportează   AMPOCU   şi   se  virează   În   contul   indicat     de
aceasta    în   notmcarea     prMnd     acordarea     prefinanţăril,     cel   târziu   înainte    de  depunerea
ultimei  cerer.i  de  rambursare.

(26)  în  cazul  în  care  beneficiarul/liderul  de  parteneriavpartenem  nu  efectuează  v.iramentul,  sau
sunt  identifica{e  neconcordanţe  Între  sumele  virate  conform  alin.  (25)  şi  sumele   rezultate   din
verificarea    documentelor  financiare    aferente    proiectului,    AMPOCU   are   obligaţia   de   a  face
deducerile    necesare   din   rambursarea    aferentă   fondurilor   europene   şi   cof'inanţării    publice
asigurate  din bugetul  de stat,  cel mai târziu  la cererea  de rambursare finală.

(27)    Prefinanţarea    acordată    beneficiarului/liderului       de    parteneriavparienerului       care    are
calitatea    de   ordonator   de   credite    al   bugetului    local,    precum   şl   beneficiarului/Iiderului      de

parteneriavpartenerului       instituţie      publică      finanţată      integral      din    veniturl      proprii    şi/§au
finanţată  par!ial  de la  bugetul  de stat,  bugetul  asigurărilor  sociale  de stat sau  bugetele fondurilor
speciale,   rămasă   neutilizată   la  finele  exerciţiului   bugetar,   se  utilizează  de  către  benef.iciar  În
anul  următor  cu  aceeaşi  destinaţie.

(b)      Condiţil  de  rambursare  şi  plată  a  cheltuielilor

(1)Beneficiarii/Liderii       de      parteneriat       au      obligaţia      de      a      depune      la      autorităţile       de
management/organismele  intermediare   cereri  de  rambursare   pentru  cheltuielile   efectuate,  care
nu  fac  obiectul  mecanismului  cererilor de  plată şi  prefinanţare,  în termen  de  maximum
3   luni    de   la   efectuarea    acestora,    cu   excepţ`ia    primei    cererl    de   rambursare    care    poate
cuprinde  şi  cheltuieli  efectuate  înainte  de  semnarea  contractului  de finanţare.

(2)în     termen      de     maxlmum      20     de     zile     lucrătoare      de     la     data     depunerii      de     Către
beneficiar/liderul     de   parteneriat    la   AM/Ol    pentru    Programul    Operaţional     Capital    Uman    a
Cererii    de   rambursare    Întocmlte    conform    contractului     de   finanţare,    AMPOCU    autorizează
cheltuielile     eligibile     cuprinse     în     cererea     de     rambursare     şi     efectuează     plata     sumelor
autorizate   în   ţermen   de  3  zile   lucrătoare   de   la   momentul   de   la   care   AMPOCU   dispune   de
resurse     în    conturile     sale.    După    efectuarea   plăţii,   În   termen  de    5   zile    AMPOCU   notiflcă
beneficiarul/liderul    de   pafteneriat/partenerii   despre    plata    aferentă    cheltuielilor    autorizate   din
cererea   de   rambursare,    conform   Formularului    nr.   2   din   anexa   2   din      HG   93/2016   pentru
aprobarea     Normelor    metodologice     de    aplicare     a    prevederilor    OUG     nr,    40/2015  prMnd

gestionarea   financiară   a  fondurilor   europene   pentru   perioada   de   programare   2014-2020,   Cu
modificările  si  completările  ulterioare.

(3)Pentru  depunerea  de  către  beneficiar/liderul   de  parieneriat  a  unor  documente  adiţionale  sau

2,oardf:cîii,ei3#taotâr:eprAeytş|tp,ână,iunp,20,gprâ#ă,f,?Pt::?#airşî!itpa:rYOŢâ:,,etîremî:Ţru:rs;ere
cumulate  să  depăşească  10 zile  lucrătoare.

(4)mn  excepţle  de  la  prevederile  alin.  (2),  notificarea  beneficiarului/liderului  de  parteneriat  prMnd
plata  cheltuielnor  autorizate,  în  cazul  aplicării  unor  reduceri  procentuale  de  către  AM/Ol   pentru
Programul   Operaţional   Capital   Uman   În   conform'itate   cu   art.   6   alin.   (3)  din  OUG   nr.   66/2011
aprobată   cu   modificări   şi   completări    prin   Legea   nr.   142/2012   se   va   realiza   în   termen   de
maximum   10  zile  lucrătoare  de  la  efectuarea  plăţii.

(5)În   cazul   ultimei   cereri   de   rambursare   a   proiectului,   termenul   prevăzut   la   alin.   (2)   poate  fi
prelungit    cu   durata    necesară    efectuării    tuturor   verificărilor    procedurale    specifice  autorizării
plăţii  finale,  fără  a  depăşi  Însă  90  de  zile.

(6)Nedepunerea    de   către   beneficiar/liderul    de   paheneriat    a   documentelor    sau   clarificărilor
solicitate  în  termenul  prevăzut  în  contractul/ordinul/decizia   de  finanţare  atrage  respingerea  plăţ`ii
sumelor  aferente  respectivelor  documente/clarificări.

(7)Pentru    proiectele   implementate   în   paheneriat,    liderul   de   parieneriat   depune   cererea   de
rambursare,    iar  AM   pentru   Programul   operaţional    Cap.ital   Uman   virează,   după   efectuarea



verificărilor,   valoarea   cheltuielilor   rambursabile   În   conturile   liderului   de  parteneriavpartenerilor
care  le-au efectuat.

(8)Sumele     reprezentând     prefinanţare     şi    rambursarea     cheltuielilor     eligibile    efectuate    se
gestionează     de    către     beneficiar/lider     de     parteneriat/partener,       care     are     calitatea     de
instituţie     publică,     prîn   conturi     de   venituri     bugetare    ale   bugetelor    din    care   acesta    este

Îdneann,iî:,a,gesş:;sa:ă 'aa,s::3i,t,î:Ş:i  a::şi*   ;:sŢ::t,îji::  Ţ:ezcoar::i,ei bîtna::,|LÎu:/"â:::|rj`ie  Î:
parteneriat/parieneriilui,       care     are    cali.tatea     de    instituţie     publică     finanţată      integral     din
bugetele   ordonatorilor    de   credite   ai   bugetului    local,   sumele   se   Încasează   în   conturile   de
venituri  bugetare  codificate  cu  codul  de identificare  fiscală  al ordonatorului  de credite  al  bugetului
local   În   care   au   fost   aprobate   sumele   aferente   finanţării   valorii   totale   a  prc)iectului.

(9)În   cazul   beneficiarului/liderului     de  parteneriat/panenerului,     altul   decât  cel   prevăzu{   la  alln.
(8),   sumele   reprezentând    prefinanţare    şi/sau   rambursare   de   cheltuieli   eligibile  efectuate  În
SCopul   implementării   proiectului   se  Încasează   în  contul   de  disponibilităţi   deschis  la   solicitarea
acestuia.

(10)     Beneficiarul/liderul    de   parteneriat/partenerului     prevăzut   la   alin.    (9)   poate   opta  pentru
deschiderea    conturilor    de    disponibilităţi     la    unităţile    Trezoreriei    Statului    sau    la  instituţii  de
credit.

(11)      După  autorizarea   cheltuielilor  de  către  AMPOCU,   conform   legislaţiei   Uniunii  Europene  şi
celei    naţionale,    sumele    din   fonduri    europene    cuvenit    a   fi    rambursate  beneficiarilor/liderilor
de   parteneriavparienerilor     prevăzuţi    la   art.   6   alin.   (1)-(5)   şi   art.   7  din   OUG   40/2015   privind

gestionarea    financiară    a   fondurilor    europene    pentru    perioada    de   programare    2014-2020,
Conform  contractuluide  finanţare,  se virează  de către AM  in conturile de venituri  ale  bugetelor  din
care  a fost finanţat  proiectul  respectiv.

(12)      După  autorizarea  cheltuielilor  de  către  AMPOCU,   conform  legislaţiei   Uniunii  Europene  şi
celei   naţionale,   sumele   cuvenit   a  fi   rambursate   altor  beneficiari   decât   cei   prevăzuţi   la  art.   6
alin.   (1)-(5)   şi   art.   7   din   OUG   40/2015   privind   gestionarea    financiară    a   fondurilor  europene

Pentru   perioada   de  programare   2014-2020,   conform   contractului   de  finanţare,   se  virează   de
Către  AMPOCU  în  conturile  indicate  În  contractul  de finanţare/cererea  de  rambursare,  deschise
în sistemul  Trezoreriei  Statului  sau  la instituţii  de credit,  În funcţie  de opţiunea  acestora.

(13)      Conturile    de   venituri    bugetare    care   se   deschid    la   i/nităţile    Trezoreriei    Statului    pe
numele   beneficiarului/liderului    de   parteneriat/partenerului,     În   calitate   de   instituţii   publice,   În
funcţie  de bugetul  prin  care se finanţează  proiectul,  inclusiv  pe numele  ordonatorilor principali  de
credite    prevăzuţi    la   art.    6   alin.    (2)-(4)    din   OUG   40/2015    privind    gestionarea   financiară    a
fondurilor  europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020  sunt  cele  menlionate  la  art.  39
din       HG    93/2016    pentru    aprobarea    Normelor    metodologice    de   aplicare   a       prevederilor
Ordonanţei    de   urgenţă    a   Guvernului    nr.   40/2015  prMnd    gestionarea financiară  a  fondurilor
europene  pentru  perioada  de programare  2014-2020.

(14)    Transferul  fondurilor  pentru  cererea  de  plată/cererea  de rambursare  se va  efectua  în  lei
în  următoarele  conturi:

Cont  pentru  cerere  de plată:  NA
cod  lBAN:
Titular  cont:  NA
Denumire/adresa  Trezoreriei:

Cont pentru  cerere de rambursare: NA
cod  lBAN:

"tular  cont:  NA
Denumire/adresa  Trezoreriei/Băncii   Comerciale:
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Pentru  proiecte  implementate  În  parteneriat,  transferul  fondurilor  se va face În următoarele
conturi  deschise  pe  numele  Liderum  de  parteneriat/Partenerului:

Cont  pentru  cerere  de  plată:  Lider de parteneriat RomAct[v Business Consultlng S.R.L.
cod  lBAN:           R013TREZ700504106X012616

R032TREZ700509905X012617
Titular  cont:   RomActiv Business  Consulting S.R.L.
Denumire/adresa  Trezoreriei/Băncii   Comerciale:    ActMtatea  de Trezorerie şi Contabilitate  Publică
a  Municipiului  Bucureşti,  str.  Splaiul  Unirii,  nr.  6-8,  sector 4,  Bucureşti

Cont  pentru  cerere  de  rambursare:  Lider de parteneriat RomActlv Business Consulting  S.R,L.
cod  l BAN:          R046BTRLRONCRT04248770F
Titular  cont:    RomActiv  Business Consulting S.R.L.
Denumire/adresa      Trezoreriei/     Băncii       Comerciale:      BANCA     TRANSILVANIA,      SUCURSALA
ORADEA,  Str.  Nufarului,  nr.  28E,  Oradea, judeţul  Bihor

%°En5,%eAn#şFrce;eMdueNi+aÂăREasnE:eErşDIRECŢIAGENERALADEASISTENŢĂSociALĂ,
cod  lBAN;           NA
Titular  cont:  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ,  MEDICALĂ ŞI  COMUNIŢARĂ
SEBEŞ
Denumire/adresa   Trezoreriei/Băncii   Comerciale:    NA

ÎoEn5,!eAn#Şi?6eMdueNr,aTTRUĂrssaEâE;rtenerDIRECŢ,AGENERALADEASISTENŢĂsoc,ALĂ,
cod  lBAN:          R060TREZ00521A480201XXXX

R007TREZ00521A480202XXXX
Titular  cont:  DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,  MEDICALĂ şl  COMUNITARĂ
SEBEş
Denumire/adresa  Trezoreriei/  Băncii   Comerciale:  TREZORERIA  MUNICIPIULUI  SEBEŞ,  Str.  Miha\
Viteazu,  nr.2,  Sebeş, judeţul  Alba

Cont  pentru  cerere  de plată  Partener şCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI
cod  lBAN:           NA
Titular  cont:  şCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI
Denumire/adresa  Trezoreriei/Bănc'ii   Comerciale:    NA

Cont  pentru  cerere  de  rambursare  Partener  şCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI
cod  lBAN:           R060TREZ00521A480201XXXX

R007TREZ00521 A480202XXXX
Titular  cont:  şCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI
Denumire/adresa   Trezoreriei/ Băncii   Comerciale:   TREZORERIA  MUNICIPIULUI  SEBEŞ,  Str.  Mihai
Viteazu,  nr.2,  Sebeş, judeţul Alba

Cont  pentru  cerere  de plată  Partener LICEUL  CU  PROGRAM  SPORTIV "FLORIN  FLEŞERIU"
SEBEş
cod  lBAN'.           NA
Titular  cont:  LICEUL CU  PROGRAM SPORTIV "FLORIN  FLEŞERIU" SEBEş
Denumire/adresa  Trezoreriel/Băncii   Comerciale:    NA
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Cont  pentru  cerere  de  rambursare  Partener  LICEUL CU  PROGRAM SPORTIV "FLORIN
FLEŞERIU" SEBEş
cod  l BAN :          R060TREZ00521 A480201 XXXX

R007TREZ00521A480202XXXX
Titular  cont:  LICEUL CU PROGRAM  SPORTIV "FLORIN  FLEŞERIU" SEBEş
Denumire/adresa   Trezoreriei/ Băncii   Comerciale:  TREZORERIA  MUNICIPIULUI  SEBEş,  Str.  Mihai
Viteazu,  nr.2,  Sebeş, judeţul Alba

(15)     Data  de  la  care  cheltuielile  efectuate  de  Beneficiar  pot  fi  solicitate  spre  rambursare este
data  jntrării  În  vigoare  a  prezentului   Contract.   Cheltuielile   efectuate  înainte  de  data  intrării   În
vigoare   a   prezentului   contract,   Însă   nu   mai   devreme   de  data   prevăzută   la   art.2  alin  (2)  din
Contractul   de  finanţare  -  cond'Lţii   generale,   sunt  considerate   eligibile   dacă   sunt  efectuate   În
Cadrul     Proiectului     şi    respectă     regulile     naţionale     şi    comunitare     de    eligibilitate,     conform
reglementărilor  în  vigoare.

(16)      Înainte  de  solicitarea   rambursării,   cheltuielile   respec{ive  trebuie  să  fie  deja  efectuate  şi
Plătite   de   Beneficiar.   Data   plăţii   se   consideră   data   efectuăm   transferului   bancar   din   ccintul
Beneficiarului.

(17)      Fiecare    cerere   de   rambursare    transmisă    de   Beneficiar   trebuie    să   reflecte    separat
pentru  fiecare  an  calendaristic  cheltuielile  efectuate.

(18)      Beneficiarul  are  obligaţia  de  a  depune  Rapoarte  tehnice,  În  conformitate  cu Anexa  4
Monitorizarea     şi    Raportarea,    Înainte    cu    10    zile    lucrătoare    de    a   transmite    cererea    de
rambursare  aferentă  cererii  de prefinanţare  /cererea  de rambursare  /cererea  de Plată.

(19)       Beneficiarul     proiectului     are   obligaţia     să   ţină   o   evidenţă    contabilă     distinctă     pentru
proiect,  folosind  conturi  analitice  dedicate.

(20)      Beneficiarul       instituţie       publică       finanţată       integral       din       bugetul       de      stat      care
implementează      proiectul,     înregistrează     în     conturi     În     afara     bilanţului     rambursările     de
cheltuieli  aferente  fondurilor  europene,  pe  baza  notificărilor  primite  de  la  AMPOCU  conform  alin.

(2).

(21)    În  vederea  efectuăm  reconcilierii   contabile  dintre  conturne  contabile  ale  AMPOCU  şi cele
ale   beneficiarului/liderului     de  parteneriat/partenerului     pentru   operaţiunile   gestionate  în  cadrul

Proiectului,   beneficiarul   are  obligaţia   transmiterii   lunare,   până   la  data  de  20  a  lunii  curente,   a
Formularului   nr.10  -Notificare  cu  privire  la  reconcilierea   contabilă,   prevăzut  în  anexa  nr.10  la
HG  93/2016,  din  care  să  rezulte  sumele  primite  de la AMPOCU   şi  cele  plătite acesteia,  conform
prevederilor  din  contractul  de finanţare.

(22)      Dacă  Beneficiarul  efectuează   plata  în  valută,  va  solicita  la  rambursare   contravaloarea în
lei,   la  cursul   comunicat   de   BNR  din   data   Întocmirii   documentelor   de  plată   în  valută,  conform
art.10  lit f)  din  HG  93/2016.

(c)Mecanismul  decontării  cererilor  de plată

(1)În   procesul   de  implementare   a   Programului   Operaţional   Capital   Uman,   Beneficiarul   poate
opta  peritru  utilizarea  mecanismului  decontării  cererilor  de  plată;

(2)Mecanismul    decontării    cererilor   de   plată   se   aplică    inclusiv   proiectelor    implementate   În
parteneriat.    În   cadrul   proiectului    implementat    În   pafteneriat,    Iiderul   de   parteneriat,  instituţie
publică  prevăzut  la  aft.  6  alin.  (1)`(4)  din  OUG  40/2015  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,
depune  cereri  de  plată,  doar  În  numele  partenerilor  lui,  cu  condiţia  ca  aceşti  parteneri  să  nu  Se
încadreze  În  prevederile  art.  6  alin.  (1)-(4)  din  OUG  40/2015.

(3)Pentru    a   beneficia    de    mecanismul    decontării    cererilor    de    plată,    beneficiarii/liderii      de
parteneriat/pahenerii,    alţii  decât  cei  prevăzuţi  la  art.  6  şi  7  din  OUG  40/2015,   au  obligaţia  de   a-
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şi    plăti    integral    contribuţia    proprie    aferentă    facturilor    incluse   În   cererea    de   plată  anterior
depunerii  acesteia.

(4)După   primirea   facturilor   pentru   livrarea   bunur'ilor/prestarea    serviciilor   acceptate   la  plată,  a
facturilor   de   avans   În  conformitate   cu   clauzele   prevăzute   În   contractele   de   acmziţii   aferente
proiectului    acceptate    la   plată,   beneficiarul    depune   la   AM/Ol   pentru   Programul  Operaţional
Capital  Uman  cererea  de plată  şi documentele  justificative  aferente  acesteia.

(5)Pentru  proiectele  implementate  În  paheneriat,  1iderul  de  paheneriat  depune  cererea  de  plată,'iar   AMPOCU    virează`    diipă   efectuarea    verificărilor,    valoarea    cheltuielilor    rambursabne   în

conturile  liderului  de  parteneriat/par{enerilor  care  le-au  angajat.

(6)În     termen      de     maximum      20     de     zlle     lucrătoare      de     la     data     depunerii      de     către
beneficiar/liderul    de  parteneriat   a  cererii   de  plată   cu  respectarea   preveder'ilor   alin.   (3)   şi  (4),
AM/Ol   pentru    Programul   Operaţional    Capital    Uman   efectuează   verificarea   cererii   de  plată.
După  efectuarea  verificărilor,  AMPOCU  virează  beneflciarului/liderului   de  parteneriat/paftenerilor
valoarea   cheltuielilor   rambursabile,   În  termen  de  3  zile  lucrătoare  de  la  momentul   de  la  care
dispune  de  resurse  În  conturile  sale,  într-un  cont  distinct  de  dispcinibn,      deschis     pe     numele
beneficiarului/liderului      de    parteneriat/partenerilor      la  un'ităţ.ile  ter'itoriale  ale Trezoreriei  statului.
În  ziua  următoare  virării,  AMPOCU  transmite  beneficiarului/liderului     de    par{eneriavpahenerilor
o    notificare,     întocmită    distinct    pe  numele  fiecăruia  dintre  aceştia.  În  vederea  asigurării  unui
management   financiar   riguros,   în   situaţia   în   care   nu   există   posibilitatea   recuperării   sumelor

provenite   din  debite/corecţii   din  cerer'i   de   rambursare,    AM   diminuează    valoarea   cheltuielilor
rambursabile    din   cererea   de  plată,  În  aceste  situaţie   benefic'iarul   suportând   din  surse  proprii
valoarea  acestor sume.

(7)Notificarea    prevăzută   la   alin.   (6)   va   con!ine   cel   puţin   elementele   din   modelul   prevăzut  În
Formularul   nr.  3  -Notificare  aferentă  cererii  de  plată,   anexa  nr.  3  din  HG  93/2016  -aprobarea
Normelor    metodologice    de   aplicare   a   prevederilor    Ordonanţei    de   urgenţă   a  Guvernului  nr
40/2015.

(8)Beneficiarul   va   depune   o   copie   a   notif'icării   la   unitatea   teritorială   a  Trezoreriei   Statului   la
care Îşi  are  descmse  conturile.

(9)Beneficiarii/Liderii   de  parieneriat/partenerii    prevăzuţi   la  art.17  alln.  (2)  şi  (3)  din  HG
93/2016   prezintă   la  unităţile   teritoriale   ale  Trezoreriei   Statului,   pentru  fiecare  factură   în   parte,
ordine   de   plată   Întocmite    distinct   pe   fiecare   element,    pentru   suma   totală   virată   de   către
AMPOCU   şl,   respectiv,   ordine   de   plată   Întocmite   distinct   pe   fiecare   element   pentru  suma
achitată   din   contribuţia   proprie,   cu   excepţia   beneficiarilor   prevăzuţi   la   art`   17   alin,  (1)  din   HG
9 3/201 6 .

(10)      Operaţiunile      prevăzute     la     alin.      (9)     se     efectuează     de     către     beneficiar/lider      de
partener`iat/partener   în  termen  de  maximum   5 zile  lucrătoare  de  la  Încasarea  sumelor  în  cc)ntul
prevăzut  la  alin.  (6)  şi  (5).

(11)      Sumele  virate  beneflciarulul/liderului   de  parteneriat/paftenerilor   pe  baza  cererilor  de  plată
nu  pot fi  utilizate  pentru  o  altă  destinaţie  decât cea  pentru  care  au  fost acordate.

(12)      Pentru     depunerea     de    către     beneficiar/liderul     de    parteneriat     a    unor    documente
adiţionale    sau    clarificări    solicitate    de    către    AM/Ol    pentru    Programul     Operaţional     Capital
Uman,    termenul    de   20   de   zile   lucrătoare    prevăzut    la   alin.    (6)   poate   fi   întrerupt,    fără   ca

perioadele  de întrerupere  cumulate  să  depăşească  10 zile  lucrătoare.

(13)      În  termen   de  maximum   10  zile  lucrătciare   de  la  data  încasăr'il   sumelor  virate   de  către
AMPOCU   Conform   alin.   (6),   beneficiarul   are   obligaţia   de   a   depune   cererea   de   rambursare

înf:,ruedniăsuc:re::,dîne,ap:#":adâcT'n?:,ep?:,t:uce:::g:admeu;,a?g.ei:ţ:oanzau`,pc,âg.a,'e,:rT:nj,eî:ecnî::esîî
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Parteneriat,   liderul   de   parteneriat   depune   o   cerere   de   rambursare   centralizată     la   nivel   de
proiect  În  care  sunt  incluse  sumele  din  facturile  decontate  prin cererea  de  plată.

(14)     Beneficiarul/liderul    de   parteneriat/partenerii    au   obligaţia   restituirii    integrale   sau  parţiale
a sumelor virate În cazul în care  nu justifică  prin  cereri  de rambursare  utilizarea acestora.

(15)         Beneficiarul/liderul    de   parteneriat/partenerul      este   responsabili   de   utilizarea   sumelor
potrivit  destinaţiilor,  precum  şi  de  restituirea  fondurilor  virate  în  cazul  În  care  nu justifică  utilizarea
lor.

(16)      Pentru    sumele    virate    şi   nejustificate    prin   cereri    de   rambursare,    AMPOCU    notifică
beneficiarul/liderul   de   parteneriavparienerilor   În   termen   de  5  zile  lucrătoare   obligaţia  restituirii
acestora`

(17)    Nerespectarea          prevederilor          alin.        (13)        de        către        beneficiar/          lider        de
Parteneriat/parteneri     constituie    Încălcarea    contractului/ordinului/deciziei   de   finanţare,  AM/OI
pentru  Programul  Operaţional  Capital  Uman  putând  decide  rezilierea  acestuia.

(18)       AMPOCU    autcirizează,    potrivit   prevederilor   legale   ale   Uniunii    Europene   şi   naţionale,
cheltuielile     pentru    care    s-a    depus    cerere    de    rambursare    potrivit    alin.     (13)    şi    notifică
beneficiarul/liderul     de    parteneriat,     evidenţiind     distinct    sumele     aferente     FSE    şi   sumele
reprezentând  cofinanţare  publică  asigurată  din  bugetul  de stat.

(19)      Din  valoarea  cererii  de  rambursare  aferentă  cererii  de  plată  se  deduc  sumele  virate  pe
baza  cererii  de plată.

(20)       În   cazul   În   care,   În   urma   autorizării   cererii   de   rambursare   aferente   cererii   de   plată,
AMPOCU     constată     că    valoarea     cheltuielilor     eligibile     este     mai     mică     decât    valoarea
cheltuielilor   autorizate   prin   cererea   de   plată,   AMPOCU   transmite   beneficiarului/liderului      de

parteneriat  o  notmcare  privind  suma  cheltuielilor  neeligibile  ce trebuie  restituită.

(21)    Termenul  de  restituire  a  sumelor  prevăzute  la  alin.  (20)  şi  la  alin`  (14)  nu  poate  depăşi
5  zile  de  la  data  primirii  notificărilor  prevăzute  la  alin.  (16)  şi  (18).

(22)      Recuperarea  sumelor,  inclusiv  a  sumelor  rezultate  din  aplicarea  prevederilor  alin.  (20),  Se
efectuează    potrivit    prevederilor    Ordonanţei    de   urgenţă    a   Guvemului    nr.    66/2011     prMnd
Prevenirea,     constatarea     şi     sancţionarea     neregulilor     apărute     în     obţinerea     şi     utilizarea
fondurilor    europene    şi/sau    a   fondurilor    publice    naţionale    aferente    acestora,    aprobată    Cu
modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.142/2012,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

(d)         Documente  justificative   necesare  plăţii  prefinanţării/cererilor   de  plată/rambursării
cheltuielilor  eligibile

(1)   Cererea   de   Plată   va  fi   insoţită   de   următoarele   dcicumente   justificative   (lista   orientativa):

Pentru    contractele   de   lucrări/   echipamente/materiale    consumabile   necesare   derularii
proiectului:

(a)  Contract/  acte  adiţionale  după  caz;

(b)  Factura  fiscala/  Factura  de  avans/  bon  fiscal;

(c)  Dosarul  achiziţiei;

(d)  Garanţia  de  bună  execuţie,  daca  este  cazul;

(e) Avizul  de  insotire  a  marfii,  daca  este  cazul;

(f)  Procesul  verbal  de recepţie,  daca  este cazul;

(g)  Bon  de consum,  daca  este cazul;

(h)  Alte  documente  justificative  relevante;  Pentru

contractele  de servicii:
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(i)  Contracv  acte  adiţionale  după  caz;

0)  Factura  fiscala/  Factura  de  avans;

(k)  Dosarul  achiziţiei;

(1)   Rapoh  de  actMtate   lunar  pentru  fiecare   clintre   activităţile   externalizate,   completat   de  către
reprezentantul     contractorului         responsabH    de    acele    actMtăţi,    sau    raporiul    de  actMtate
lunar,    pentru    fiecare    dintre    activitat`ile    externalizate    completat       de    catre    PFA    (în    cazul
external'izarii  activ.itatilor  catre  PFA)  daca  este  cazul`,

(m)  Procesul  verbal  de recepţie,  daca  este  cazul;

(n)  Alte  documente  justificative  relevante.

(2)  Cererea  de  rambursare  aferentă  cererii  de  preflnanţare  a  Beneficiarului  trebuie  să  fie

Însoţită  de următoarele  documente  justlficative  (lista  orientativă):

(a)  Cererea  de  prefinanţare  (copie).,

(b)Notificarea  transmisă  de AMPOCU  (copie);

(c)Evidenţa  cheltuielilor  generată  de  sistemul  electronic  aplicabil  programului;

(d)Contracte  indMduale  de  muncă  (CIM)/  acte  adiţionale  la  CIM;

(e)Fişe  de  post.,

(f) Stat de salar'ii  lunar  (pe  proiect)/  onorarii.,

(g)Raport  de  actMtate  lunar;

(h)Fişe  de  pontaj  / timesheet;

(1)  Lista  experţilor;

0)  Borderou  de  acordare  §ubvenţi!/  premii;

(k)Metodologii  de  acordare  subvenţii/  premii;

(1)  Ordin  deplasare/  decont  cheltuieli:

(m)     Factura  fiscală/  dosar achiziţie  (dacă  e cazul);

(n)Copie  deschidere  cont card:

(o)Contracv acte  adiţionale  după  caz;

(p)Factura  fiscala/ Factura  de  avans/  bon  f'iscal;

(q)Dosaru!  achizlţiei.,

(r) Garanţia  de  bună  execuţie,  daca  este  cazul;

(s) Avizul  de  insotire  a  marfii,  daca  este  cazul:

(t) Procesul  vei.bal  de  recepţie,  daca  este  cazul;

(u)Bon  de  consum,  daca  este  cazul;

(V)Raport  de  actMtate   lunar  pentru  fiecare   dintre   actMtăţile   externalizate,   completat  de  către
reprezentantul     contractorului          responsabil     de    acele    actMtăţi,     sau    raportul    de  actM{ate
lunar,    pentru    fiecare    dintre    actMtatile    externallzate    completat       de    catre    PFA    (în    Cazul
e*ernalizarii  activitatllor  catre  PFA)  daca  este  cazul;

(w)      Documente  care  atestă  efectuarea  plăţilor;

(X)Alte  documente  justificative  relevante  relevante,  tehn'ice  Şi financ'iare.
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(3)  Cererea  de  rambursare  aferenta  cererii  de  plată  a  Beneficiarului  trebuie  să fie Însoţită de
următoarele  documente  justificative  (lista  orientativă) :

(a)   Cererea   de   plată   în   baza   căreia   AMPOCU   a   virat   fondurile   către   Beneficiar   (fără
documentele  justificative/  suport);

(b)  Notificarea  transmisă  de AM  POCU;

(c)  Evidenţa  cheltuielilor  generată  de  sistemul  electronic  aplicabil  programului;

(d)  Ordinele  de  plată  pentru  plata  integrală  a  facturilor  din  Notificare  şi  extrasele  de  cont
aferente;

(4)   01   verifică   cererile   de   rambursare   şi   concordanţa   dintre   cererile   de   plată   şi   cererea   de
rambursare     aferentă     şi    transmite     la    AMPOCU     avizul    asupra     acestor    documente     În
conformitate  cu  procedurile  specifice  În  vigoare.
(5)  În  procesul  de  verificare  a  cererii  rambursare  beneficiarul  este  obligat  ca  în  termen  de  5 zile
de   la   notificare   să   răspundă   oricărei   clarificări   solicitate   de   Ol/AMPOCU.    Până   la  primirea
răspunsului  din partea  beneficiarului  termenul  de verificare  a cererii  de rambursare se  suspendă.
Nedepunerea    de   către    beneficiar    a   documentelor    sau    clarificărilor    solicitate,   În   termenul
Prevăzut   la   acest   alineat,    atrage   respingerea    par!ială   sau   totală,   după   caz,    a   cererii   de
rambursare.

(6)  În  cazul  în  care  nu  s-a  solicitat   prefinanţare   şi   nici   nu  s-a   utilizat   mecanismul   cererilor  de
Plată,     Beneficiarii/Liderii       de    parteneriat      au    obligaţia      de    a    depune    la    autorităţile      de
managemenvorganismele    intermediare  cereri  de  rambursare  pentru  cheltuielile  efectuate,  care
nu  se  Încadrează  la  cererile  prefinanţare  sau  de  plată  sau,    în  termen  de  maximum  3 luni de la
efectuarea  acestora  (cereri de rambursare  intermediare,  cererea de rambursare finală).

(7)   Pentru   aceste   cereri   de   rambursare    (cereri   de   rambursare    intermediare,     cererea    de
rambursare  finală),  beneficiarii  vor  ataşa  documentele  justmcative  (lista  orientativa).

(a)  Cererea  de rambursare;

(b)  Documente  de tipul  celor  mentionate  la  al.  (1)  si  (2),  dupa  caz;

(c)  Documente  care atestă  efectuarea  plăţilor;

(d)  Evidenţa  cheltuielilor  generata  de  sistemul  electronic  aplicabil  programului;

(e)  Alte  documente justificative  relevante,  tehnice  şi financiare.

(f)  Graficul  de depunere  a cererilor  de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

(1)  Graficul  de  depunere  a  cererilor  de  prefinanţare/plată/rambursare  a  cheltuielilor  este  parte
integrantă    a   Cererii   de   finanţare   care   este   Anexa   2   la   Contractul    de   finanţare  Condiţ'ii
Generale,

(2)   Beneficiarul      are      obligatMtatea       actualizării      acestuia      în      funcţie      de      cererile      de
Plată/rambursare   decontate   de  autoritatea   de  management,   in  condiţiile   prevăzute   la  art.7
alin  17  din  prezentele  condiţii  specifice.

Art.  5 Alte  ob]igaţii  a]e  benefjciarului  specifice  Programului  Operaţiona]

(1)    Beneficiarul     si    partenerii     au    responsabilitatea     pentru    asigurarea     unui    management
financiar   riguros   si   pentru    asigurarea    resurselor   financiare    pentru    cofinanţare    si   cheltuieli
neeligibile,      precum      si    pentru      finanţarea      cheltuielilor      eligib`ile,      in    termenii      si    condiţiile

contractului
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(2)    Beneficiarul/Liderul   de    parteneriat/Paheneril    au    obligaţ.ia   de    a    respecta      Ordinele      s'i
lnstrucţiunile  emise  conform  legii  de către AMPOCU

(3)   Beneficiarul/Liderul    de  pafteneriat/Partener.ii     are/au   obl.igaţia   de  a  restitui   AM,   din  proprie
ini{iativa,      orice    sumă    ce    constituie      plată    nedatorată/sume      necuvenite      plătite    în   cadrul

prezentului      contract   de  finanţare,   în  termen   de  5  zile  lucrătoare   de  la  data   primirn  siimelor
respective    in    conturile    Benefic'iarului/    Liderului    de    parteneriav    Parienerilor.    Nerespectarea
termenului    menţionat    anterior    poate    conferi    AMPOCU    dreptul    de   a   solicita   beneficiarului
dobânda  legală  datorată,  stabilită  conform  legislaţiei  În  vigoare.

(4)     Beneficiarul     /Liderul     de     paneneriat     are     obligaţia     de     a    transmite,      la     termenele
specificate,   orice  document  solicitat  (al  său  şi/sau  al  partener'ilor),   În  vederea  implementării  de
Către  AMPOCU/Ol   responsabil  a  măsurilor  incluse  în  planurile  de  acţiune  pentru  'implementarea
recomandărilor    rezultate   ca   urmare   a   misiunilor   de   audit   ale   Comis'iei  Europene  şi/sau  ale
Autorităţii  de Audit de  pe lângă  Curtea  de  Conturi  a  României.

(5)       Beneficiarul/Liderul         de    parteneriat/partenerii         îşl   asumă        obligaţia        de   a    furniza
AMPOCU/Ol   responsabil    orice    document    sau    informaţie,   În   termenul    solicitat,    în   vederea
realizării   evaluării   Programum   Operaţlonal   Capital   Uman  ş'i/sau   a  Proiectului   implementat.  Cu
acordul  AM  POCU,  rezultatul  evaluă"  poate  fi  pus  la  dispoziţia  Beneficiarulu'i.

(6)     Beneficiarul/Liderul   de    parieneriat/partenerii   au     obligaţia      de    a    notifica      AMPOCU/Ol
responsabil  cu  prMre  la  starea  de insolvenţă/  fal'iment.

Art.  6 Dreptul  de proprietate/utllizare   a t.ezultate[or  şl echlpamentelor

(1)Proprietatea,   titlurile   şi  dreptur`ile   de  proprietate   intelectuală   şi  industrială   prMnd  rezultatele
Prolectului,   raportărHe  şi  alte  documente  legate  de  acesta  vor  rămâne  Beneficiarului  sau,  după
caz,   pahenerului/   partenerilor  conform  prevederilor   acordului  de  pafteneriat   şi  /  sau  cerer'ii  de
finanţare.   Beneficiarul/   Liderul   de   pafteneriav   parienerul   va   acorda   AMPOCU/Ol    responsabil
dreptul  de  a  utiliza  gratuit  şi  după  cum  cons'ideră   necesar toate  documentele  rezultate  În  urma
Proiectului,   oricare  ar fi  forma  acestora,   dacă  nu  se  Încalcă  drepturile  existente  de  proprietate
industrială  şi  intelectuală.

Art.  7  Modificairea  Contractulul  de  Finanţare

(1)   Părţile   au   dreptul,   pe   durata   îndepliniri.i   prezentului   Contract   de   Finanţare,   de   a   conveni
modificarea  Anexelor  acestuia,   prin  act  adiţional,   cu  excepţia  situaţii\or  aplicabile  întocmirii  unei
notificări/  informări.

(2)  Odată  cu  solicitarea  de  modificare   a  contractului   de  finanţare   prin  act  adiţional,   Beneficiarul
va transmite,  de asemenea,  un  memoriu justificativ  şi toate documentele  supor{  necesare,  pentru
următoarele  situaţii:

a)  modificări   ale  bugetului  estimat  al  Proiectului,   altele  decât  cele  prevăzute  la  al(n.  (7)  Iit.  (d)  şi

(e), fără  a  afecta  obiectivul  general/scopul  proiectului  În  condiţiile  unel justificări  temein'ice;

b)   `includerea   de   noi   actMtăţi   eligibile   şi/sau   introducerea/modificarea    unor  categor'ii   de  grup

ţintă,   Cu  respectarea   prevederilor   Gmdului   Solicitantum   -  Conditii  Specif.ice   aferent  proiectului
finanţat,  care  să  cc]ntribuie  la  atingerea  rezultatelor  şi  obîectivului  specific  al  Proiectului.,

c)  modificarea   .indicatorilor   şi/sau   a  grupului   {intă  stabmţi  În  cererea   de  finanţare   aprobată,   cu
respectarea  prevederilor  Ghidului  solicitantului  -Condiţ.ii  Specifice;

în    cazul    propunerilor     de   acte    adiţionale    care    au    ca    ob'iect   reducerea    valorii    indlcatorllor

şi/sau    a   grupului    ţintă,   valoarea    totală    eligib.ilă    a   Proiectului    va   fi   redusă    proporţional,    în
Conformitate    cu   procedurile    specifice    stabilite   de   AM   POCU.    Modificarea    indicatorilor    ş'i   a
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grupului    ţintă    nu   trebuie    să   aducă    atingere    condiţiilor    de   eligibilitate    şi   evaluare   tehnico-
financiară  stabilite  iniţial  În  etapa  de evaluare  a  Cererii  de finantare.

d)    modificarea     duratei    de    implementare     a    Proiectului     cu    respectarea     duratei    maxime
prevăzute  În  Ghidul  Solicitantului  -Condiţii  Specifice;

e)     suspendarea     implementării     proiectului,     pentru     motive    Întemeiate,     astfel    Încât    să   Îi
permită  finalizarea  implementării  proiectului  în  cadrul  perioadei  de  programare;

Pe  perioada   suspendării,   Beneficiarul   poate   depune   la  AMPOCU/Ol   responsabil   solicitări   de
modfficări   contractuale      şi    cereri    de    prefinanţare/plată/rambursare,    precum    şi    cereri    de
rambursare  aferente  cererilor  de prefinanţare/plată.

Cheltuielile   efectuate   de  Beneficiar/   Lider  de  parteneriat/   Parteneri   pe  parcursul   perioadei  de
suspendare     a   proiectului,     aferente     perioadei     de   suspendare,     nu   vor   fi   acoperite    din
finanţarea  acordată  proiectului.

Prin  excepţie   de  la  prevederile   art.  6  alin   (5)  din  Contractul   de  finanţare  -  Condiţli   Generale,
suspendarea   implementării   proiestului   va  fi   permisă   doar  În   situaţii   foarte   bine  justificate  de
către  Beneficiar.
0  Înlocuirea   unuia   dintre   parienerii   din   proiect,   cu   condiţia   asigurării   menţinerii   condiţiilor  de
eligibilitate    reglementate    de   Ghidul   Solicitantului   -   Condiţii   Specifice   Şi   În   conformitate   cu
documentele   subsecvente   emise   de   AMPOCU   În   vederea   implementării    proiectului,  inclusiv
a  capacităţii  operaţionale  şi financiare;

g)  modificări  ale  anexei  5   -Acordul  Încheiat între  Liderul  de parteneriat   şi  Parteneri;

h)  modificări,   cu  excepţ]a  dezangajării,     ce  au  ca  efect  scăderea  valorii  totale  eligibîle  a
Proiectului,  cu justificarea  detaliată  a  motivelor  care  au  condus  la  a`ceasta.

(3)    ln   cazul   În   care   AMPOCU/Ol     responsabil     solicită    clarificări    cu   privire    la    mod.ificarea
Propusă   prin   act   adiţional,    beneficiarul/    liderul   de   parteneriat   are   obligaţia   să   furnizeze   un
răspuns  În  termenul  comunicat  de  către  01  responsabil.

(4)     Dacă,     în    urma    a    maxim     2    (doua)     solicitări     de    clarificări,     beneficiarul/     liderul    de
parteneriat    nu    transmite    În    termenul    stabilit    de    01    responsabil    mod`ficările/    informaţiile/
clarificările  Şolicitate,  actul  adiţional  se  respinge  de  drept.

(5)   Actul    adiţional     intră   În   vigoare     la   data   semnării     de   către   ultima    parte,    cu   excepţia
cazurilor  În care  prin  actul  adiţional  se  confirmă  modificări  intervenite  În  legislaţia  naţională  şi/Sau
europeană    relevantă,    cu    impact    asupra    executării    prezentului      Contract,    situaţii    în   care
modificarea  respectivă  intră În vigoare de la data  menţionată  În actul  normativ corespunzător.

(6)  AMPOCU/Ol   responsabil  Îşi  rezervă  dreptul  de  a  declara  neeligibile  cheltuielile  efectuate  cu
nerespectarea   prevederilor   legale   aplicabile   sau   de   a  aplica   corecţii   financiare   ca  urmare  a
verificării    cererilor    de    rambursare/    plată,    în    situaţia    nedetectării    de    către    AMPOCU/    01
responsabil  a  neconformităţilor  intervenite  ulterior Încheierii  actelor  adîţionale  la  Contract.

(7)   Prin   excepţie   de   la   cazurile   În   care   se   impune   încheierea   unui   act   adiţional,    anexele
Contractului   de  Finanţare   pot  fi  modificate   prin  notificare  adresată   01  responsabil,   cu  cel  puţin
10  (zece)  zile Înainte  de data  la  care  se doreşte  ca  notificarea  să  producă  efecte,  În  următoarele
situaţii:

(a)   modificarea    graficului    de   activităţi    previzionate,    fără   să   se   depăşească    perioada    de
implementare  a  Proiectului  şi fără  să  existe  implicaţii  financiare;

(b)  înlocuirea  sau  introducerea  de  membri  noi în  echipa  de implementare;

(c) înlocuirea  managerului  de  proiect;

(d)  modificări  intervenite  În  bugetul  estimat  al  proiectului,  în  limita  a  10%  Între  capitole  bugetare

(Categorii  MyYSMIS),  cu  condiţia  Încadrării  în  limitele  maxime  prevăzute  În  Ghidul  Solic'itantului,
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după  caz,  prin  respectarea  tratamentulu  egal,  la  niveM  Programului  Operaţional  având  în  vedere

că  {oate  capitolele  bugetare  .implicate în  modificare  trebu.ie  să  respecte  limlta  mai  sus  menţionată,

cu justificarea  motivelor care au condus la aceasta',

(e)   modificărl   lntervenite   În   bugetul   est`imat   al   proiectumL   în   cadrul   acelu.iaşi   capitol   bugetar

(categorie  MysMIS), Între subcategoriile/lini.ile de  cheltuieli.

(8)  În  cazul  în  care  moclificările   efectuate   prln   notificare   conform   alin,   (7)   de  ma'i   sus   implică
modif.icarea     imor    secţiuni     din     Cererea     de    finanţarg     notif'icarea     va    v.iza     ş.i     rev.izu.irea
secţiunilor  respective  d.in  Cererea  de finanţare.

(9)  Notificarea  va  intra  în  vigoare  ş.i  va  produce  efecte  juridice  de  la  data  transm.ite"  de  către
AM/OIR/Ol  a  unei  informări  pr'ivind  acceptarea  notificăr.i.i, în termen de maxim  10 zile.
Prln  excepţie,  Notmcarea poate  să  intre În vigoare  şi  să  producă efecte juridlce din  a  11  a zi de  la
data  Înreg.istrării  la  AM/OIR/Ol,  dacă  nu  se  solicită  clarif.icăr.i  Beneficiarului,  sau  dacă  propunerea
de  modificare  a Contractului nu este respinsă de AM/OIR/Ol.

(10)   în   cazul   not`ificărn  depuse  conform  alin.  (7)  literele  b).  c),  d)  şi  e),  AMPOCU/Ol   responsabH
va  aproba  notificarea  numai  prin  notă  de  acceptare.

(11)    Perioada    cuprinsă    Între    data    solicitărn    clarificăr.ilor     la    notificare    ş'i    data    Înregistră"
acestora   la   registratura   01   responsabn   se   consideră   perioadă   suspenda{ă   pentru   verificarea
notificării.

(12)   În   cazul   în   care   AMPOCU/   01   responsabn    solicită   clarificări   cu   prMre   la   modificarea
propusă    prin    notificare,    beneficiarul/     liderul    de   parteneriat    are   obligaţia    să   furnizeze    un
răspuns  în  termenul  comun.icat  de AMPOCU/Ol  responsab.il.

(13)    Dacă,    în    urma    a   maxim    2   (două)    solicitări     de   clarificăr.i,     benef.iciam     nu   transmite
modificările/      informaţille/      clarificările      solicitate,      în    termenul      stablHt    de    01    re§ponsabil,
notificarea  se  respinge  de drept.
(14) În  situaţia  În  care AMPOCU/  01  re§ponsabH  respinge  modificărib  contractuale  solb"  Prin
notificare,    beneficiarul   va  fl   informat   prh   adresă   ofic.ială   cu   privire   la   respingerea  acesteia,
respectând    {ermenele    lmpuse    prin    prezentul    contract    de   finanţare    şi   În  conformitate   cu
documentele   subsecven{e   emise   de  AMPOCU   În  vederea   .implementării  proiectului.

(15)   Not.ificarea   "   poate  avea  caracter   retroact.iv   şi  nu  poate  avea  scopu\  sau  efectu  de  a
produce    schimbări    În   contract    care   ar   pune   în   discuţie    deciz.ia   de   acordare    a   flnanţăr.ii
nerambursabile   sau  care  ar fl  contrare  principiului  tratamentului  egal  al  solicitanţilor.

(16)    AMPOCU/    01    responsabH     îşi    rezervă    dreptul    de    a    declara    neeliglblle     cheltuielHe
efectuate     cu    nerespectarea     prevederilor     legale     în    vigoare     sau    de    a    apllca     corecţii
financiare/reduceri      procentuale     ca    urmare     a   verificărn     cererilor     de    rambursare/     plată/

prefinanţare,    în   s.ituaţia   .idemficării    de   către   01    responsabil    a   unor   neconform'ităţ.i/nereguli,
ulterlor  avizării  not.ificărilor  efectuate  de  către  Beneficiar,

(17)  Beneficiarul  are  obligaţia  de  a  informa  AMPOCU/Ol   responsabil  În termen  de  maximum
3  (trei)  z.ile  lucrătoare  cu  prMre  la următoarele  a§pecte,  care  nu vor face  obiectul  aprobărH
01  responsabil.,

a)  scmmbarea  adresei  sediului  beneficiarului  s'i/sau  datelor  de contact;

b)  schimbarea  conturilor  specia!e  deschise  pentru  Proiect;

c)  înlocuirea  reprezentantuliii   legal:

d)  modificarea  Planulu.i  de  achizlţli.,

e)  modificarea  graflcum  de depunere  a  cererilor  de pref.inantare/plată/rambursare a cheltu'ie"
elig'lbi'e.
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Art.  8 Dezangajare

(1)   În   cazul   În   care,   pe   perioada   de   implementare   a   Proiectului,   se   Înregistrează   economii
constând în   diferenţe   între   valoarea   estimată   a cheltuielilor şi valoarea  prevăzută sau  cheltuită,
aceste  economii  se  pot  utiliza  În  scopul  implementării  Proiectului,  cu  condiţia  Înche`ierii  unui  act
adiţional/notificare la contractul de finanţare, fără a afecta obiectivele Proiectului.

(2)  Beneficiarul  poate  notmca  Ol/AM,  În  termen  de  maximum  10  zile  lucrătoare  de  la  finalizarea
contractului/contractelor  de  achiziţie,  cu  privire  la  suma  cu  care  s-a/s-au  finalizat  implementarea
contractului/ contractelor de achiziţie în vederea dezangajăriî fondurilor.

Art.  9 Încetarea  contractului  de flnanţare

(1)  În  cazul  încetării  Contractului  de  Finanţare,   conform  art,15,  alin  (2)  şi  (3)  din  Contractul  de
finantare         -    Conditii    Generale    şi    alin.    (10)    din    prezentul    ariicol    Beneficiarul/liderul      de

parteneriat     si    partenerii     are    obligaţia    restituirii    finanţării    acordate    în    termen    de    10   zile
lucrătoare  de la încetarea  Contractului.  În cazul în  care  Beneficiarul/  liderul  de  parteneriat

şi  partenerii  nu  va/vor  respecta  acest  termen  i  se vor  percepe  majorări  de întârziere  în  cuantum
egal  cu  dobânda  legală în vigoare  la  data  expirării  termenului  de  plată.

(2)  AMPOCU/  01  responsabil  Îşi  rezervă  dreptul  de  a  decide  rezilierea  prezentului   contract,  cu
recuperarea    integrală    a   sumelor    plătite,    fără   îndeplinirea    altor   formalităţi    şi   fără  intervenţ.ia
instanţei   judecătoreşti,    cu   excepţia    unei   simple   notificări    de   informare    a   Beneficiarului,    În
următoarele  cazuri:

a)   nu   respectă   termenele    şi   condiţiile    pentru   acordarea   tranşelor   de   prefinantare     şi/sau
recuperarea  prefinanţării,   conform  prevederilor  legale  si contractuale;

b)  nu  depune  cererile  de  rambursare,   precum  şi  cererile  de  rambursare   aferente  cererilor  de
plată/prefinantare    pentru  cheltuielile   efestuate,   În  termenele   şi  formatul   prevăzut  de  prezentul
contract  de  finanţare   şi  în  conformitate   cu  documentele   subsecvente   emise  de  AMPOCU  în
vederea  implementării  proiectului;

c)   beneficiarul   şi/sau   partenerii   săi   nu   respectă   regulile   privind   conflictul   de   interese,   nu   ia
măsurile   necesare   pentru   înlăturarea   lui   şi   nu   respectă   termenele   pentru   anun!area   AM/OI
privind  existenţa  conflictului  de  interese.

(3)    Constituie    temei   de   reziliere    a   prezentului     contract,    orice   cauză   de   neeligibilitate     a
Proiectului     şi/sau    a   beneficiarului     şi/sau    a   oricăruia     dintre    parteneri,     determinată     de   o
acţiune   sau   omisiune   a   Beneficiarului,    cmar  dacă   respectiva   cauză   de   neeligibilitate   a  fost
identificată   ulterior  Încheierii   prezentului   contract,   Beneficiarul  fiind  obligat  să  retumeze  integral
sumele  primite  în  baza  prezentului  Contract  de finanţare.

În   situaţia   În   care   cauza   de   neeligibilitate    a   fost   identfficată    ulterior   Încheierii    perioadei   de
implementare    a   prezentului    contract,    AMPOCU/    01   responsabil    va   proceda    la   rezilierea
contractului.

(4)    Prin    excepţie    de   la   prevederile     ah,    15   alin,    (2)    lit.    d)   din   Contractul     de   finanţare   -
Condiţii   Generale,   se  prevede   ca  în  cazul   Proiectului   se  aplică   legislaţia   specifică   şi  regulile
specifice   aplicabile   privind   dubla   finanţare   a   cheltuielilor,    aplicabile   proiectelor   finanţate  din
POCU.

(5)  AM  POCU/Ol   responsabil   îsi  rezervă  dreptul  de  a  decide  rezilierea   prezentului   contract  si.
Pentru   alte  cazuri   impuse   de  legjslaţia   aplicabilă   Contractului   şi  care  nu   au  fost  cuprinse  În
situaţiile  de  mai  sus.

(6)  Prin  excepţie  de  la  prevederile  art.15  alin.  (1)  din  Contractul  de finantare  -Condiţii  Generale,
se    Prevede    că   Beneficiarul     are   dreptul    de   a   decide    şi   de   a   iniţia    din    proprie  iniiiativă
rezilierea  contractului,   cu  condiţia  ca  solicitarea  acestuia  să fie  deplin  justificată  prin  informarea
În  prealabil  a 01  responsabil.
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(7)   AM   POCU   poate   suspenda   aplicarea   prevederilor    contractum    de  finanţare   şi,   În   mod
subsecvent,   poate  suspenda  plata/rambursarea   sumelor  solicitate  de  beneficiar,  ca  măsură  de
prevedere,    anterior   suspendării,   În   situaţia   În   care   se  Îndeplinesc   condiţ'iile   de   suspendare
prevăzute  În  prezenta  anexa`

(8)   În   situaţia   În   care   prezentul   Contract   de  finanţare   va   fi   rezHiat   din   culpa   Beneficiarului/
Liderului  de  parteneriat/  Partener"or,   acesta/aceştia,   după  caz,  poate/pot  fi  exclus/excluşi  de  la
participarea  la  selecţia  publică  de  proiecte  şi  de  la  acordarea  finanţării  nerambursabile  pentru  o
perioadă  de 2 (doi)  ani.

(9)    Prin    excepţie    de   la   prevederile    ari.    15   alin.    (2)    lit.    (a)   din   Contractul    de   finantare    -
Condiţii   generale,    AMPOCU/    01   responsabil    Îşi   rezervă   dreptul   şi   poate   decide   rezilierea

Prezentului   contract,   fără  îndeplinirea   altor  formalităţi   şi  fără  intervenţia   lnstanţei  judecătoreşti,
Cu   excepţia   unei   simple   notificări   de   informare   a   Beneficiarului,   în   cazul   În  care,   din   motive
imputabne    Beneficiaruluit    acesta    nu   a   Început   implementarea    Proiectului   în   termen   de   60

(şaizeci)  zile  de  la  data  începem  implementării   Proiectului,   aşa  cum  este  prevăzută  aceasta  la
art.2,   alin   (2)   din   prezenta   Anexa   1   d)   sau   de   la   data   ce  decurge   din   aprobarea    notificării

prevazute  la  art,  6,  alin,  (7),  lit.  (b)  din  prezenta  Anexa  1  d).
(10)     În    situaţia     în    care     beneficiarul/partenerii       nu-şi     îndeplineştenndeplinesc       c)bligaţiile
asumate  prin  contractul  de finanţare  inclusiv  prin  anexele  sale AM  POCU  are dreptul  de a  decide
rezilierea       iinilaterală       a    contractului       şi     de     a    cere     restituirea       integrală       a    sumelor

plătite/rambursate  în  cadrul  contractului  de  finanţare.

Art.10 lmplementarea  în  parteneriat  a proiectelor  (dacă este cazul)

(1)   În    cazul    proiectelor    lmplementate      În    parteneriat,    Llderul    de    parteneriat    reprezintă    şi
acţionează  În  numele   Parteneriatului   în  scopul   executăr'ii   Contractului   de  finan{are   şi  va  avea
autoritatea    necesară    pentru    a   angaja    legal   toţi   partenerii,    În   scopul   Îndepliniri'i    rolurilor   şi
responsabilită{ilor,       derulării      activităţilor      si    asigurarea      resurselor      umane,      materlale      şi
financiare,     aşa    cum    sunt    acestea     asumate     de    fiecare    par{ener,     în    conformitate     cu
prevederile  Acordului  de  parienerlat.

(2) În  cazul  proiectelor  implementate  În  parteneriat,   Parieneriatul  constituit  pentru  implementarea
Prc]iectului     şi   consemnat     prin     Acordul     de    partener.iat     -   care    face     parte  integrantă   din

prezentul     contract     -    va     răspunde     În     mod     solidar     sau     indMdual,     după     caz,    pentru
implementarea     Proiectului,     pentru    acţ'iunile    sau    inacţiunile    acestora,     ori    ale    prestatorilor
serviciilor  externalizate  în  cadrul  pro'iectului.

(3)     Toţi     parteneri'i     sunt     obligaţi     să     respecte     întocmai     şi     În     integralitate     prevederile
prezentului    Contract   de   Finanţare.     Liderul   de   parteneriat    răspunde   în   faţa   AMPOCU/    01
responsabil    de   Îndeplinirea     prevederilor    prezentului    Contract    şi   de   cele   ale   Anexei    2   -
Cererea  de finanţare,

(4)   Liderul    parteneriatului    este   responsabil    cu   transmiterea    cererilor   de   rambursare/   plată/
rapoartelor  tehnice  către 01  responsabil  conform  prevederilor  prezentului  Contract  de Finanţare.

(5)      Pentru      neregullle      identificate     În      cadrul     proiectelor     implementate      În     parteneriat,
AMPOCU/    01    responsabn     emite    notificările     şi   ti{lurile    de   creanţă    pe   numele    liderului    de

Parteneriat    sau,    dupa   caz,    paftenerului     care   a   efectuat   cheltuielile     afectate    de   nereguli
conform  Anexei  5-  Acordul încheiat între  Liderul  de  parteneriat  şi  Parteneri.

(6)   Liderul   de  parieneriat   poate  înlocui   Partenerii   aprobaţi,   prin   act  adiţ'ional   la   Contractul  de
Finanţare,    În    cazuri    temeinic   justificate,      cu    aprobarea     AMPOCU/     01    responsabil     şi    Cu
respectarea     prevederilor     legale     precum     şi    a   tuturor    condiţi'ilor     st.ipulate    în    Acordu\     de

parteneriat  şi  prin  Ghidul  solicitantului  -Condiţii  Spec.ifice.

Art.11  Publicarea  datelor
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(1)   Beneficiarul   este   de  acord   ca   următoarele    date   să  fie   publicate   de   către   AMPOCU/Ol
responsabil:     denumirea    beneficiarului,       denumirea     Proiectului,    valoarea    totală    a   finanţării
nerambursabile     acordate,     datele    de    Începere    şi    de    finalizare    ale    Proiectului,     locul    de
implementare  a acestuia,  precum  şi  orice  alte  documente/  informaţii/  date,  după  caz,  cu  condiţia
de  a  nu  se aduce  atingere  prevederilor  legale.

Art.12 Confl[ctul  de  interese  şi  regimul  incompatibilităţilor

(1)    Reprezintă    conflict   de   interese    sau   incompatibilitate   orice   situaţie   definită    ca   atare   În
legislaţia   naţională  Şi  comunitară.   Părţile  contractante   se  obligă  să  Întreprindă   toate  diligenţele
necesare     pentru     a     identifica     si     evita     orice     conflict     de    interese     sau  incompatibilitate
definită  de legislaţia  comunitara  si naţională  În vigoare  şi să se informeze reciproc,   cu  celeritate,

şi  cu   respectarea   eventualelor   termene   prevăzute   În   contract   şi  anexele  sale,  în  legătură  cu
orice situaţie  de conflict  de interese  sau  incompatibilitate,  potenţiala,  actuala  sau  consumată.
(2)   Dispoziţiile    menţionate    la   alin.   (1)   se   aplică   partenerilor,    subcontractorilor,    furnizorilor  şi
angajaţilor     Beneficiarului,      precum    şi    angajaţilor     AMPOCU    şi    01    responsabil    implicaţi    în
realizarea  prevederilor  prezentului  contract  de finanţare.

(3)    AMPOCU/    01    responsabil    Îşi    rezervă    dreptul    de   a   verifica    dacă    măsurile    luate    de
Beneficiar   sunt   potrivite   şi   de  a  solicita   Beneficiarului   să   ia   măsuri   suplimentare,    dacă   este
necesar,     pentru    evitarea     conflictului     de   interese     sau   a   unei   incompatibilităţi.     În   aceste
Situaţii,    AM    POCU/   01   responsabil    poate   impune   sancţiuni   administrative    sau/si   financiare

Proporţionale   cu  gravitatea   abaterii  şi  tinând  cont  de  Împrejurările  şi  circumstanţele  În  care  s-a
constatat abaterea.

(4)  Dispoziţiile   prevăzute   la  alin.   (1)  -(3)  se  completează   cu  regulile  În  materia   conflictului  de
interese     prevăzute     În    Ordonanţa     de    urgenţă     a   Guvernului     nr.    66/2011,     aprobată     cu
modificări   şi  completări   prin  Legea  nr,142/2012,   cu  modificările  şi  completările   ulterioare,  Şi  în
Normele    metodologice   de   aplicare   a   prevederilor   Ordonanţei    de   urgenţă   a   Guvernului   nr.
66/2011    privind   prevenirea,    constatarea    şi   sanc!ionarea    neregulilor   apărute   în   obţinerea   şi
utilizarea  fondurilor  europene  şi/sau  a  fondurilor  publice  naţionale  aferente  acestora,  aprobate

Prin   Hotărârea   Guvernului   nr.   875/2011,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   precum   şi
legislaţia  naţională  si  comunitară  În  vigoare.

Art.  13 Nereguli  si fraude

(1)  Termenii   "neregulă"   şi  „fraudă"   au  Înţelesul   dat  şi  în   Regulamentul   (UE)   nr.1303/2013  al
Parlamentului   European  si  al  Consiliului  din  17  decembrie  2013.

(2)  Pentru  neregulile  identificate  În  cadrul  proiectelor  implementate  În  parteneriat,  notificările   şi
titlurile   de   creanţă   se   emit   pe   numele   liderului   de   parteneriat/   partenerului   care   a   efectuat
cheltuielile  afectate  de nereguli,  În  baza  acordului  de  paneneriat.

(3)  AMPOCU/Ol  responsabil  poate  suspenda  aplicarea  prevederilor  contractului  de finanţare
în   mod   subsecvent,   poate   suspenda   plata/rambursarea   sumelor   solicitate   de   beneficiar,
condiţiile  prevăzute  de  art.  8  alin.  (2)  din  OUG  66/2011,  respectiv  doar în  situaţia  În-Car=
de  urmărire  penală,  transmite  cazul  spre  soluţionare  instanţelor  de judecată,

Organul

Art  14 Acordarea  finanţării  În condiţiile  ajutorului  de  minimis/  ajutorului  de stat3

(1)  În  cadrul   prezentului   contract,   finanţarea   nerambursabilă   se  acordă  sub  formă  de  ajutor  de
minimis/stat în   baza   şi   cu   respectarea  Regulamentul  (UE)  1303/2013  al  Parlamentului  European,

3 Prevederi\e prezentului articol se aplica exclusiv contractelor de finantare care intra Sub incidenta

schemelor de ajiitor de stat/ajutor de minimis
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precum   şl   a   Ordinului   ministrului   nr.    1581/02.09.2019   privind   aprobarea   schemei   de   ajutor   dermJriii`.ie'Fi.m-pid;m6nt-ariastrategiiiordedezvoiatareioca!âînqra.şe/mun!C.ipi.ic^u^^o^PoPu.I_aţtS...93._P.exsteE

20.000   /ocu/.for/."   aferentă   Programului   Operaţional   Capital    Uman   2014-2020,   Axa    Priorltară   5
"Dezvo/fare /oca/ă p/asafă sub msponsabt.//.fafea comurw'făf/./",  Obiectivul speclfic 5.1

(2)    Data    acordării    ajutorului    de    min`imis    este    data    la    care    intră    În   vigoare    contractul   de
finantare,  indiferent  de momentul  efectuări'i  plăţ'ilor/  rambursărllor  efective  În cadrul  proiectuM

(3)   În   cazul   proiectelor finanţate  prin   scheme  de   ajutor   de   stavminimis  se   vor   calcula  dobânzi
de  Întârziere  În  condiţiile  prevederilor  legale  privincl  ajutoarele  de  stat/minimis.
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Anexa 3

Măsurile de inforn"re Şi publ]citate

Misurne  de  informare  şi  publicitate  privind  operaţiunikg  finanţate  din  instrumente  structurah3  sunt
definfte  În  confomitate  cu  prevederih3  ReguLamentului  Comisiei  Europene  (CE)  Nr.1303/2013
prMnd  stabilirea  unor dLspoziţii comune  privind  FEDR,  FSE,  FC,  FEADR  şi  FEPAM,  precum  şi de
stabilire  a  unor  dispoziţii  generale  privind  FEDR,  FSE,  FC,  FEADR  şi  FEPAM  şi  de  abrogare  a
Regulamentului  (CE)  nr.   1083/2006  al  Consiliului  cu  modifică"e  şi  completările  ulterioare  şi  a
Regubmentului  CE  Nr.  821#014  (art.3,  art.4  şi Anexa  11)  privind  stabilirea  normelor de  aplicare a
Reguk]rr®ntului  (UE)  nr.1303/2013  al  Parlamentumi  European  şi  al  Consiliului,  cu  modifică"3  şi
compkgtările umoare.

Acceptarea    finanţăm    c®nduce    La    acceptarea    de    către    Beneficiar    a    introduceni    pe    lLsta
Operatiunilor în  oc)nformitate  cu  prevederile  aft.115  alin.(2)  din  Regubmentul  CE  Nr.1303/2013
cu  modificările şi completările ulterioare,

1. Reguli generale -cerinţe pentru toate proiectele

(1 )       Beneficiarii  sunt responsabili  pentru  implementarea  activităţilor de informare şi  publtcftate în
legătură  cu  asisten@ financiară  nerambursabikă obţinută  prin  Programul  Operaţional  Capital
Uman 2014 -2020,  În  confomitate cu  cele declarate În cererea de finanţare.

(2)       Neîndeplinirea  acestor  obligaţii  poate  avea  drept  consecinţă  pierderea  fondurilor  alocate
pentru  lnfomare şi  publicitate şi aplicarea  unor sancţiuni.

(3)       Beneficiarul  este  de  acord  ca  odată  cu  acceptarea  finanţării  nerambursabiLe,   umătoarele
date   să  fie   publicate,   electronic   sau   În   orice   aft  mod:   denumirea   Beneficiarului,   titlul   şi
rezumatul   Proiectului,   valoarea  totală  a  finanţării,  datek3  de  Începere  şi  de  finalkzare  ale
Proiectului,  locul de  impkmentare al acestuia.

(4)       Beneficiarul    este    obligat    să    expună    cel    puţin    un    aflş    cu    lnformaţil    despre    prolect
(dimensiunea  minimă  A3),   inclusiv  despre  contribuţia  financiară  din  pahea  Uniunii,  Într-un
bc uşor vizibil  publicului,  cum ar fi zona de  intrare În  sediul  aces{uîa,

(5)       Beneficiam  sunt  obl©aţ  să  utilHzeze  pentru  toate  materiak3le  de  comunicare  realizate  în
cadrul    proiectelcH    finanţate    pnn     Programul    Operaţional    Capftal    Uman:    s©la    Uniunii
Europene,   s©la  Guvemulul   României,   precum  şi  cea  a   lnstrumentek)r  Structurale  2014-
2020,   Însoţfte  de  menţiunea  „Proiect  co-finanţat  din  Programul  Operaţional  Capftal  Uman
2014-2020".   Prin   materiale   de   comunicare   se   Înţelege.   fluturaşi,   pllante,   broşuri,   aflşe,
bannere,  cornunicate  de  presă,  website-uri,  newsletters,  spoturi  radio-T\/,  inserţiii  În  presa
scrisă,  standuri  expoziţionale,   autocolante,   materiale  promoţionak3  sau  orice  ake  produse
prin  care este promovat proiectul  şi  rezultatele acestuia.

(6)        Beneficiarii    vor    utiliza    indicaţiite    tehnlce    dln     Manualul    de    ldentitate    Vizuală    pen(ru
lnstrumenteh8 Structurale 2014-2020 În  Rornânia.

(7)       Publicatiile  tipărite  care  sunt  realizate  În  cadrul  Proiectului  trebuk3  să  mentioneze  pe  umma
cc)pehă    obl©atoriu    tmul     programuluvprolectului,     editorul    materialului,     data    publk*rii,
elementele   de   vizibilftatea   menţionate   la   alin.   (4),   precum   şi   textul   "Conf/r)W/  acestuJ.
m.Î:.:_ri_a_I   ,nu.repr.e?ipfâ   în   mod   obligatoriu   poziţia  .ofiicială   .a   Uniunii   Eu;opene   sau   a
Guvernului României".

(8)      Websfte-ume  dezvoltate  în  cadrul  proiectelor  finanţate  prin  Programul  Operaţk)nal  C*pftal
Uman   vor   conţine   obl©atoriu   pe   pagima   de   deschidere:   s©La   Uniunii   Europene,    S©Ia
Guvernului    Românh3i,    precum    şi    cea    a    lnstrumentelor   Structurale   2014-2020,    textul
nEC.:.n.ţ!n^u_t!l  _a_3şst_ui ^matsria!  .nu_-rep.re.zintă  În   mod  o-bl:igat-d;ri-u-iăzitiia -Jf;ciJi-:' j;.;;;;i

şL#binuRaoâ#"i!:iâ3:ÎZ:!:::ÎŢÎ:#nkde#xhi#:n#m:fLLŢŢe%:#g
8a:±!=±=!â;:!î±"##%j#:âLŢt:n€:k:n*ŢS=*Ţ#h#,;###jvKtiti

(9)       Ba"rere expuse în acti.unile proiectelor finanţate prin programul operafional capftal uman
vor avea  inscripţionate "ul  programulwproiectului,  sula Uniunii  Europene,  stgta  Guvemului

Cod  MysMIS 151867
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României  Şi  sigla  lnstrumentelor  structurale  2014-2020,  precum  şi  menţiunea  „Proiect  co-
finanţat din  Programul  Operaţional  Capital  Uman  2014-2020".

(10)    Dimensiunile  recomandate pentru  bannere sunt:

a)     2,5m  x 1  m  pentru o sală cu  o capacitate de max`im  100 de  persoane:

b)     4  m x 1,5  m  pentru o sală mai  mare sau În  exterior.

(11)    În   cazul   achiziţiilor  de  echipamente,   acestora   li   se   va   aplica   pe   partea   cea   mai   vizibilă
pentru   public   un   autocolant  (dimensiune   recomandată   90mm  x  50mm)   care   să  conţină
următoarele    elemente   intormative   obligatorii:    sigla    Uniunii    Europene,    sigla    Guvernu!ui
României,  sigla  lnstrumentelor  Structurale  2014-2020.  De  asemenea,  autocolantul  trebuie
să   conţină   numele   proiectului,   menţiunea   „Proiect   co-finanţat  din   Programul   Operaţional
Capital   Uman  2014-2020"  şi  o  afirmaţie  aleasă  de  Autoritatea  de  Management,   care  să
sublinieze   contribuţia   intervenţiei   realizate   din   instrumente   structurale,   după  caz.   Pentru

produsele  cu  o  suprafaţă  foafte  mică  de  expunere,  În  care  informaţlile  nu  ar  fi  suficient  de
vizibile  şi  intellg'ibile,  se  iitilizează  cel  puţin  sigla  Uniunii  Europene,  celelalte  elemente  fiind
Opţ',c,nale.

(12)    Beneficiarii   sunt   obligaţl   să   asigure   o   informare   transparentă   şi   corectă   a   mass-meclia
asupra  Proiectulul  finanţat prin  Programul  Operaţional  Capital  Uman.

(13)     La  Începutiil  şi  la  finallzarea  iinul  program/  proiect finanţat  din  lnstrumente  structurale,  vor  fi
publicate   anunţuri   publicitare   sau   comunicate   de   presă   (anunţuri   de   presă).   Beneficiarii
finanţărilor vor face  dovada  apariţ'ie'i  comunlcatelor  (şt`ir'ilor rezultate)  sau  anunţur.ilor în  mass
media   relevante  pentru  program/  proiect  la   prima  cerere  de  rambursare  depusă   pentru
anunţul   de   început   al   proiectului   şi   la   cererea   de   rambursare   finală   pentru   anunţul   de
finalizare  al  proiectului.  Acestea  vor  conţine  valoarea  Proiectului  (evidenţiind  suma  finanţării

Primite  dln   Programul  Opera!ional   Capital   Uman),   titlul   prolectului/  investlţiei,   Beneficiarul,
rezultatele  prevăzute/ obţinute.

(14)     lnformaţii  şl  elemente grafice obligatorii  pentru  un  comunicat de presă  (anunţ de presă):

I     Sigla  uniunii  Europene (În  stânga sus);

11     Sigla  Guvernului  României  va fi  plasată  la  mijloc,  sus:

1-     Sigla  lnstrumentelor Structurale în  România va fi  plasată în colţul din  dreapta sus.

I     Menţiunea  „Proiect co-finanţat  din  Programul  Operaţional  Capital  Uman 2014-2020".

Nota:  În  cazul  În  care există:  sigla  Programuw Operaţional va fi  poziţionată În  partea de sus a
documentului,    între    sigla    Guvernului    Rctmâniei    şi    sigla    lnstrumentelor   Structurale;    sigla

proiectului va fi aşezată la m.ijloc,  În  partea de jos a documentului.

Cod  MysMIS  151867



ANEXA 4

MONITORIZAREA şl  RAPORTAREA

SECŢIUNEA I -Monitorizarea implementării contractului de finantare

(1)  AMPOCU/Ol  monitc)rizeazâ  Îndepljnirea   indicatorilor,   atingerea  rezultatelor  şi  a  obiectivelor
asumate de câtre Beneficiar prin  Contractul de Finanţare şi anexele aferente acestuia,  precum
şi  modul În care beneficiarul  respectâ  prevederile contractuale specifice opera±iunii finanţate;

(2)  AMPOCU/Ol  mc>nitorizeazâ  progresul  implementării  contractului  de finan|are,  fărâ  a  se  limita
la acesta,  prin:

avoerrif:cn::emae,do;c,unEeer%!;:repaşioap::tveehr;#ccear€:eîBneff:yf§cff,rg;tMfisa,P?narisecodpeuYiuz:ââar',:"

stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor,  prevâzuţi În  Cererea de Finanţare;
b.    Vizite  de  monitorizare  (la  faţa  loci)lui,  speciale  (ad-hoc),  încrucişate  şl  ex-post):  Viz«e

pe teren la beneficiaril prc]iectelor,  atât În perioada de implementare a proiectului, cât şi
post-implementare, pe durata de valabilitate a contractului de finanţare:

c.    Analizarea   stadiului   implementării   proiectelor  În   vederea   modificării  /  suspendâri'i  /
rezilierii / rezoluţiunii contractului de finanţare,  conform  prevederilor contractuale.

SECŢIUNEA 11 -  Raportarea În cadrul contractului de finantare

(1)  Beneficiaryl  va  realiza  şi  va  transmite  Rapoarte  Tehnice,  cu  scopul  de  a  prezenta  În  mod
reg_ulat_ informa|ii  tehnjce  referitoare  la  stadiul  derulării  proiectulul,  problemele  Întâmpinate  şi
m_âsurile Între_prinse pentru  remedierea lor pe  parcursul  derulării contractului de finanţare.

(2)  Rapoariele  Tehnice  se  transmit  cu  10  zile  Înainte  de  transmiterea  cererilor  de  rambursare/
cererilor de  plată  şi.  servesc  la  verificarea  tehnică  de  câtre  AM/Ol  a  acestor cereri.  În  cazul
proiectelor  alternative,  ncin-competitive,  cu  componentâ  de  altemativ  si  în  cazul  proiectelor
implementate   în   cadrul    Axei   7,    Rapoariele   tehnice   se   depun   odatâ    cu    cererile   de
rambursare/cererile de plată.

(3)  Prin  excepţie  de  la    alin.  (2),   Rapoariele  tehnice  se  vor  depune  inclusiv  în  situaţia  În  care

perioada  sc;ursă de la depunerea  ultimei cereri de  rambursare/cereri de plată  este  mai  mare
de  3  Iuni.  În  acest  caz,  Raporiul  tehnic  se  va  depune  în  5  zile  lucrătoare  de  la  momentul
împlinirii celor 3 luni.

(4)  B.3ne_fi_ci_aryl va raporia indicatorii comuni de  realizare  şi de  rezultat privind  investiţiile  realizate
d±n   FSE  în  cad_r_ul  proiectului,   conform  Anexei  1  din     Regulamentul  (UE)   nr.   i304n013  al
Parlamentului   European   şi   al   Consiliului   din    17   deceri]brie   2013   privind   Fondul   social
european  şi de abrogare a  Regulamentului  (CE)  nr.1081/2006 al Consiliului.

SECTIUNEA 111 -Descrierea procesului de monitorizare

Er_o_Îpsul  de  mpnitpr!zare începe  din  momentul  semnării  Contractuiui de  Finanţare  şi  dureazâ  până  lafinalizarea perioadei post-implementare.

F_e._ p.€r_cursul   implementărli  proiectului,   Beneficiarui  este  obiigat  să  prezinte  AMPOCU/Ol   rapoartetehnice.
Pentru r=`alizarş.Î monitorizării fizice a proiectelor,  AMPOCU/Ol va desfâşura următoarele activităţi:

•      ?)___V_e_rjţi_c_arpa   .Îonţinutu!ui.   dpcumentelor   de    raporiare    (rapd;artele   tehnice)    elabortite    şi
transmise de către beneficiar (activitâţi desfâşurate/progres`ul fizic);

'  În  cazul  POCU,  prin  Organisme  lntermediare/  01  Şunt  avute  în  vedere  Organismele  lntermediare  Regi.onale

POSDRU  si  Organismul  lntermediar  POCU  MEC.



•      b)   vizite   speciale   (ad-hoc)   care   Îşi   propun   verificarea   reali{ă{ii   desfăşurărilor   activitâ{ilor

prevâzute În cadrul  proiectulLii  (anuntate Şi  neanuntate);
•      c)  vizite  la  faţa  locului  care  îşi  prcipun  verificarea  stadiului  fizic  al  implementârii  proiectului  la

faţa  locului/sediul  beneficiarului  (anuntate şi  neanuntate);
•      d) vizite încrucişate  (anun{ate);
•      e)  vizite  de  verificare  ex-post  (anuntate  şi  neanuntate)  care  Îşi  propun  verlficarea  faptului  Ca

proiectul  nu  a  suferit modificâri substantiale În  perioada  de  3  ani de  la finalizarea  perioadei de
implementare,    a    gradului    de    Îndeplinire    a    indicatorilor   de    rezultat    şi.    a    sustenabilitâtii

proiectului;

a) V®rificarea Rapoartelor t®hnic® trimise de Beneficiar
AMPOCU/Ol   verificâ   Rapoartele  tehnice  transmise   de   Beneficiar  În  conformitate  cu   respectarea
termenelor prevăzute În  procedura operaţională  aplicabilâ.
Obiectivele verlficării rapoarielor tehnice sunt:

•      colectarea,   revizuirea  şi  verificarea   informaţiilor  furnizate  de  Beneficiar,   raporiat     la
dispoziţiile  contractului de finanţare;

•      analizarea gradului de realizare a  indicatorilor prevâzu|i în contractul de finan|are;
•      verificarea    evoluţiei    implementârii    prolectului    care    face    obiectul    contractului    de

finanţare,  raportat la   graficul  activitâ|ilor stabilit  prin  contract.

b) Vizite speciale (ad-hoc)
Vizitele  speciale  se  vor  realiza  in  timpul  desfâşurârii  activitâţilor  relevante,  activltâţi  la  care  pariicipă

persoane din  grupul ţintâ, În vederea verificârii' realităiii activitâţilor desfăşurate În cadrul proiectului.
Acestea  sunt  vizite  realizate  pe  baza  informaţiilor  primite  de  la  beneficiar  cu  privire  la  programarea
activitâţilor relevante.  Vizitele  speciale  se  vor efectua  pentru  fiecare  proiect  aflat În  implementare  cel
puţin  o dată În  perioada de  implementare a  acestuia.

c) Vizite la faţa  locului
Vizita  la faţa  locului reprezintă o parte  imporiantâ a  activltâţii de monitorizare continuâ şi are În vedere
Verificarea  existenţei  fizice  a  unui  proiect  sau  a  unui  sistem  de  management  performant  al  proiectului.

şi   permite   verificarea   corectitudinii   şi   acurateţei   informaţiei   furnizate   de   beneficiar  în   Rapoartele
tehnice  şi  a  gradului  de  realizare  a  indicatorilor stabiliţi  prin  Contractul  de finanţare.
Vizita   la  faţa   locului   urmăreşte   dacă   proiectul   se   implementează  asffel  cum   a  fost  aprobat  şi  În
conformitate  cu  prevederile  Contractului de finanţare,  iar În  cazul în  care  sunt constatate  probleme  În
implementare sâ stabileascâ Împreună cu  beneficiarul  modul de  rezolvare  a  acestora.
Vizitele  la  faţa  locului  facilitează  contactul  dintre  reprezentanţii  AMPOCU/Ol  şi  beneficiari  În  scopul
comunicârii problemelor care  pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.
Vizita  la fata locului urmâreşte:
-sâ se asigi)re de faptul câ  proiectul se deruleazâ  conform  contractului de finan|are;
-  sâ  identifice,  În  timp  util,  posibilele  probleme  şi  sâ  propună  mâsuri  de  rezolvare  a  acestora,  precum

şi îmbunâtâţirea  activitâ|ii de implementare:
-să  identifice elementele de  succes ale proiectului,
Beneficiarul  are  obligaţja  de a  participa la vizitâ,  de  a furniza  echipei de  monitorizare toate  informa|iile
solicitate   şi   de   a   permite   accesul   neîngrădit   al   echipei   la   documentele   aferente   proiectului   şi
rezultatele declarate ca ob!inute pe parcursul  implementării acestuia.

d) Vizite Încrucişate
Vizitele   încrucişate   au   ca   scop   verificarea   proiectelor   implementate   de   beneficiari/   parteneri   cu
Proiecte  multiple,  În  vederea  evitării  riscului  dublei  finanţâri  în  ceea  ce  priveşte  resursele  umane,
achiziţiile   publice,   grupul  ţintâ,   Iivrabilele   (spre  exemplu:   studii/  analize/ghiduri/  manuale/  platforme
etc.).
Beneficiarii / parteneril  cu  proiecte  multiple  sunţ acele  entitâţi  care au În  implementare  mai mult de  un

Proiect   (indiferent   de   rolul   de   beneficiar  sau   partener   pe   care   ÎI   Îndeplinesc   În   fiecare   Proiect
implementa{).
Beneficiarw partenerij  au  obligaţja  de  a  pariicipa  la  vizitâ,  de  a  furniza  echipej  de  monitorizare  toate
informaîiile   solicitate   şi   de   a   permite   accesul   neîngrădit   al   echipei   de  verificare   la   documentele
aferente  proiectului şi rezultatele declarate ca  ob!inute pe  parcursul  implementârii  acestuia.



e) Vizite de verlficare ex-post
Vizitî  de  yerificare  ex-post  reprezintă  parte  a  activităiii  de  monitorizare  şi  se  realizeazâ  la  locul  de
implementare a  proiectului/sediul  beneficiarului.
Vizite.dg  verificare  ex-p_ost  are  ca  scop  verificarea  ia  fata  locuiui  a  faptuiui  că  proiectui  nu  a  sufer.it

p.c)Pifişăr.i. supstanii€le În  peric)ada  de  3  ani  de  la  finalizare  implementârii,  a  gradului  de  Îndeplinire  a
in_dica!orilor de rezultat  şi a  sustenabilitâîii proiectului.
B.Sr^e.f.i_C!Îru_l,ar.e_ o9Iig_a_ţia 9e  a pariici.pa  la. vizi_tă,  de  a  furniza echipei de  monitorizare toate  informaţiile
S,:I!:,i:.a_t.e^,^şi._d_3__a_.pe_r_m_i{e„  a?cesul   neîngrâdit   al   echipei   la   documenteie   aferente   proiectulrii   şi
rezultatele declarate ca obţinute  pe  parcursul  implementării  acestuia`
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Djrecţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală Şi Comunitară Sebes

UNITATEA DE  MANAGEMENT Şl  lMPLEMENTARE A PROIECTULul

»Programintegratdecombate5eoaceuxc[lBZ]igFii6S7ocialepeteritoriulsDLsebeş"

Nr.  crt. Denumire Funcţie

1.2.3. Coordonator activitaţi  1

Coordonator activităţi 2

Asistent medical ambulanţă 1

4.5.6. Asistent social ambulanţă  1

Asistent socia]  1

Psiholog  1

7.8. Consilier adicţii  1

Asistent medical  1

9.10.11. Terapeut ocupaţional  1

Consilierjuridic   1

Responsabil campanie  1

12. Responsabil campanie 2



Şcoala Gimnazială Petreşti

UNITATEA DE MANAGEMENT ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

„Program integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeş"

POCU ID 151867

r.  crt. Denumire Funcţie

1. Coordonator activităţi  1

2. Cadru didactic program SDS primar 1

3. Cadru didactic program SDS primar 2

4. Cadru didactic program SDS primar 3

5. Cadru didactic program SDS primar 4

6. Cadru didactic program SDS primar 5

7. Cadru didactic program SDS primar 6

8. Cadru didactic program SDS primar 7

9. Cadru didactie program SDS gimnazial  1

10. Cadru didactie program SDS gimnazial 2

11. Cadru didactie program SDS gimnazial 3

12. Cadru didactie program SDS gimnazial 4

13. Cadru didactie program SDS gimnazial 5

14. Cadru didactie program SDS gimnazial 6

15. Profesor activităţi extracurriculare



Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu" Sebeş

UNITATEA DE MANAGEMENT ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

„Program integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeş"

POCU ID 151867

r.  crt. Denumire Funcţie

1. Coordonator activităţi - 1  persoană

2. Cadru dida,ctic prograrn SDS primar  1                                                                                           1

3' Cadru didactic program SDS gimnazial  1

4. Cadru didactic program SDS gimnazial 2

5` Profesor activităţi extracurriculare  1

6. Educator  1

UşEDINTE  DE  ŞEDrNŢĂ                    '`  \
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială,  Medicală şi Comunitară Sebeş

REGULAMENT  DE ORGANIZARE şl  FUNCŢIONARE A

UNITĂŢll  DE  MANAGEMENT Şl  lMPLEMENTARE A  PROIECTULul

„Program  integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeş" cod
proiect POCU  ID  151867

SECTIUNEA  1.  DISPOZIŢll  GENERALE

1.  PREAMBUL

Art.1.   Unitatea   de   management  şi   implementare   a   Proiectului   „Program   integrat  de
combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867,
se  Înfiinţează   prin   Hotărâre  de  Consiliu   Local,   ca  structură  fără  personalitate  juridică,
Începând   la   data   intrării   În   vigoare   a    Confracfu/ut.   c/e   Ft.nar)fare,   cu   o   durată   de
funcţionare  pe toată  perioada de  implementare a  proiectului.

Art.2.  Unitatea  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  Îşi  desfăşoară  activitatea
pe  baza   prezentului   Regulament,   a  Contractului  de  Finanţare  şi  a  preveder'ilor  legale
care îl  guvernează,  cadrului  legal În  vigoare  aplicabil  administraţiei  publice  locale.

Art.3.    Unitatea    de    management   şi    implementare   a    Proiectului    reprezintă    Direcţia
Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  În  relaţia  cu  Autoritatea
Finanţatoare,  cu  celelalte  instituţii  ale  administraţiei  publice  locale,  alte  instituţii  publice
naţionale   şi   internaţionale,   persoane   fizice   sau   juridice   care   desfăşoară   activităţi   În
cadrul  proiectului  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL
Sebeş" cod  proiect POCU  ID  151867.

Ah.4.   Unitatea  de  management  şi  implementare  a   Proiectului  funcţionează  În  cladirile
aflate  in  proprietatea  Municipiului Sebes Şi  administrarea  Direcţiei Generale de Asjstenţă
Socială,   Medicală  şi  Comunitară   Sebeş,   în  funcţie  de   nevoia  de  spaţiu   de   lucru  din
diferitele  etape  de  implementare  a  proiectului.   Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,
Medicală  şi  Comunjtară  Sebeş  va  da  în  folosinţă,  pentru  perioada  de  implementare  a
proiectului,  Unităţii  de  Management şi  lmplementare  a  proiectului,  prin  dispoziţie,  spaţiile
necesare pentru  buna desfăşurare  a activitătii.

2.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5.  Unitatea de management şi  implementare  a  Proiectului este formată din:



•     Coordonator activităţi -2  persoane

•      Mediatorsocial-1  persoană

•     Asistent medical  ambulanţă -1  persoană

•     Asistent social ambulanţă -1  persoană

•     Asistent social-1  persoană

•     Psiholog-1  persoană

•      Consilier adicţii-1  persoană

•     Asistent medical -1  persoană

•     Terapeut ocupaţiona[-1  persoană

•      Consilierjuridic-1  persoană

•     Responsabil campanie-2 persoane

Ari.6.  Unitatea  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  este  formată  din  personal
din   Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,   Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  -  personal
numit   prin   Dispoziţia   conducătorului   instituţiei   sau   În   urma   desfăşurării   procedurilor
legale   de   recrutare.   Selectarea  În   vederea   nominalizării   acestora   se   face   pe   baza
competenţelor  profesionale  de   specialitate   şi   implicării   acestora  încă   din   etapele   de
identificare   şi  formulare   a   cererii  de  finanţare,   conform   procedurilor  finanţatorului   din
Ghidul  Solicitantului  -Programului  Operaţional  Capital   Uman  2014-2020.   Posturile  din
structura  Unităţii  de  management şi  implementare  a  Proiectului  care  nu  au  fost  ocupate
prin  procedura  menţionată  mai  sus  vor  fi  ocupate  cu  personal  angajat  cu  contract  de
muncă,  recrutat În  condiţiile  legii.

Salarizarea  personalului  Unităţii  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  se  face
din  bugetul  aprobat  al  proiectului  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale

pe teritoriul SDL Sebeş" cod  proiect POCU  ID  151867.

SECTIUNEA  11. ATRIBUŢll,  RESPONSABILITĂŢl,  AUTORITATE

Art.7.  Obiectul  de  activitate  al  Unităţii  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  ÎI
constituie   implementarea/monjtorizarea/supervizarea   activităţilor   proiectului   „Program
integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU
ID   151867.   Aceste  activităţi   se  subsumează   şi   respectă   prevederile   Contractului  de
Finanţare,  Acordului  de  parteneriat şi  Cererii  de  finanţare  cu  lD  151867,  normelor  legale
aplicabile,  precum  şi  reglementările  si  instrucţiunile  de  implementare  puse  la  dispoziţie
de către Autoritatea  Finanţatoare.

Art`8.   Atribuţiile   persoanelor   din   cadrul   Unităţii   de   management   şi   implementare   a
Proiectului  sunt:
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implementarea  proiectului  cu  titlul  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii
sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867  În  concordanţă  cu
legîslaţia  internă  şi europeană În  vigoare  precum  şi  cu toate  reglementările  emise
de   către  Autoritatea  de   Management   pentru   POCU   2014-2020   şi   Organismul
lntermediar;

atingerea   tuturor   rezultatelor   şi    indicatorilor   asumaţi    prin    proiectul   „Program
integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect
POCU  ID  151867;

elaborarea,   monitorizarea/supervizarea   tuturor  documentaţiilor   de   finanţare
baza  obiectivelor,  activităţilor,  rezultatelor  şi  indicatorilor  prevăzuţi  În  aplicaţia
finanţare  în  conformitate  cu  Orientări  Generale  privind  accesarea  finanţărilo
cadrul  Programului  Operaţional  Capital  Uman  2014-2020,  Ghidul  Solicitantului  -
condiţii  specifice  şi toate  celelalte  regulamente,  proceduri  şi  instrucţiuni  emise  de
către   Autoritatea    de    Management   pentru    POCU    2014-2020    şi    Organismul
lntermedjar;

monitorizarea/supervizarea   contractelor   aferente   proiectului   Întocmite   conform
reglementărilor În  vigoare;

persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   vor
asigura  implementarea  Proiectului  în  conformitate  cu  cele  asumate  prin  Cererea
de finanţare aprobată;

•      persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   vor
implementa   Proiectul   cu   maximum   de   profesionalism,   eficienţă   şi   vigilenţă   În
conformitate  cu  cele  mai  bune   practici  în  domeniul  vizat  şi  În  concordanţă  cu
prevederile  Contractum de finanţare;

•     În    cazul   În   care   documentaţiile   şi    rapoartele   Înaintate   către   Autoritatea   de
Management    pentru    POCU    2014-2020    şi    Organismul    lntermediar    nu    sunt
complete  sau   necesită   modificări,   persoanele  din   Unitatea  de   management  şi
implementare   a   Proiectului   au   obligaţia   de   a   face   completările   şi   modificările
solicitate  şi  de  a  retransmite  documentaţiile  şi  rapoartele  În  termenul  solicitat,  de
la  primirea  Înştiinţării;

•      persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   sunt
responsabile         de         efectuarea         raportărilor         către         Autoritatea         de
management/Organism  intermediar;

•      persoanele   din    Unitatea   de   management   şi   implementare   a    Proiectului   au
obliga!ia  să  furnizeze  orice  informaţii  de  natură  tehnică  sau  financiară  legate  de
Proiect  solicitate  de  către  AM,  01  Regiunea  Centru,  Autoritatea  de  Certificare  si
Plată,  Autoritatea  de Audit,  Comisia   Europeană  sau  orice  alt organism  abilitat să
verifice   sau   să   realizeze   controlul/auditul   asupra   modului   de   implementare   a
proiectelor cofinanţate  din  instrumente  structurale;

•      persoanele   din    Unitatea   de   management   Şi   implementare   a    Proiectului   au
obligaţia   să   asigure   toate   condiţiile   pentru   efectuarea   verificărilor,   punând   la
dispoziţie,   la  cerere  şi  în   termen,     documentele  solicitate;   să  fie  disponibile   şi

prezente,  pe întreaga durată a verificărilor.



se    angajează   să   acorde   dreptul   de   acces    la    locurile   şi   spaţiile    unde   se
implementează  sau  a fost  implementat  Proiectul,  precum  şi  la  toate  documentele
şi fişierele  informatice  privind  gestiunea tehnică  şi  financiară  a  Proiectului;

respectarea  prevederilor  aplicabile  cuprinse  în  cererea  de  finanţare  şi  legislaţia
aferentă   referitoare   la   asigurarea   conformităţii   cu   politicile   Uniunii   Europene  şi
naţionale,    În    special    cele    privind    achiziţiile    publice,    egalitatea    de    şanse,
dezvoltarea durabilă,  informarea şi publicitatea;

respectarea    prevederilor    legislaţiei    naţionale    in    domeniul    achiziţii]or    publice,
respectiv  Legea  98/2016,  privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  si  completările
ulterioare;

persoanele    din     Unitatea    de     management    şi     implementare     a     Proiectului
colaborează  cu  Serviciul  Cheltuieli  şi  Resurse  Umane  În  vederea  asigurării  unei
evidenţe  contabile  distincte,  folosind  conturi  analitice distincte  pentru  Proiect;

persoanele    din     Unitatea    de    management    şi    implementare    a    Proiectului
colaborează   cu   Serviciul   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   În   vederea   efectuării
plătilor aferen{e  proiectuluj;

•      persoanele  cu  atribuţii  specifice  din  Unitatea  de  management  şi  implementare  a
Proiectului  sunt  responsabile  de  gestionarea  activităţii  şi  conformităţii  produselor
de    informare    şi    publicitate    cu    cerinţele    de    identitate    vizuală    ale    Autorităţii
Finanţatoare;

•      organizează   şi   coordonează   achiziţiile   de   bunuri,   servicii   şi   lucrări   civile,   În
conformjtate   cu   procedurile   finanţatorilor   externi   şi   cu   respectarea   legislaţiei
româneşti În vigoare;

•     Asigură   monitorizarea   şi   evaluarea   procesului   de   implementare,   a   obligaţiilor
asumate       prin       contractul       de       finanţare,       inclusiv      a       celor      financiare.

Art.9.  Responsabilităţile  personalului  din  cadrul  Unităţii  de  management  şi  implementare
a  Proiec{ului  sunt următoarele:

răspunde  de   păstrarea   secretului  de  serviciu,   precum  şi  secretul  datelor  şi   al
informaţiilor  cu  caracter  confidenţial  deţinute  sau  la  care  are  acces  ca  urmare  a
exercitării  atribuţiilor de  serviciu;

răspunde   de   Îndeplinirea   cu   profesionalism,   loialita{e,   corectitudine   şi   în   mod
conştiincios  a  Îndatoririlor  de  serviciu  conform  fişei  postului;  se  ab{ine  de  la  orice
faptă  care  ar putea  să  aducă  prejudicii  instituţiei;

răspunde  de   realizarea   la   timp   şi   Întocmai   a   atribuţiilor  ce-i   revin   potrivit   legii,

programelor  aprobate   şi   dispuse   expres   de   către   conducerea   instituţiei   şi   de
raportarea  asupra  modului de  realizare a  acestora;

răspunde   potrivit   dispoziţiilor   legale,   de   corectitudinea   şi   exactitatea   datelor,
informaţiilor,  măsurilor şi  sancţiunilor stipulate în  documentele Întocmite.

Art.10.  Autoritatea  personalului  din  structura  Unităţii  de  management  şi  implementare  a
Proiectului:
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•      Reprezintă   şi   angajează   instituţia   numai   În   limitele   atribuţiilor   de   serviciu   şi   a
mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

•      Propune documente tipizate şi  proceduri de uz intern  pentru  actMtatea structurii;

•      Semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea
acesteia.

SECTIUNEA  111  - PERSONALUL

Art.11.  Dispoziţii  pentru  personal:

•      atribuţiile   personalului   din   cadrul   Unităţii   de   management   şi   implementare   a
Proiectului     sunt     specificate     in     fisa     indMduala     a     postului,     Întocmită     de
coordonatorul  de  proiect,  aprobată  de  directorul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială,  Medicală şi  Comunitară  Sebeş;

retribuirea   personalului   din   cadrul   Unită!ii   de   management   şi   implementare   a
Proiectului  se  va  face  potrivit  bugetului  de  proiect  aprobat  şi  Legii  nr.153/2017

privind  salarizarea  personalului  plătit din  fonduri  publice;

atât    personalul    din    structura     Unităţii    de    management    şi    implementare    a
Proiectului  ce Îşi va  desfăşura  activitatea  pe  parcursul  perioadei  de  implementare
a  proiectului,  cât  şi  pe  parcursul  perioadei  de  sustenabilitate  a  proiectului  se  va
supune  prevederilor prezentului  regulament.

ŞE_CTIUNEA  IV -DISPOZITll  FINALE

Art.12.   Prezentul   regulament   intră   În   vigoare   după   aprobarea   lui   prin   Hotărâre   de
Consiliu   Local  şi  Îşi  Încetează  valabilitatea  odată  cu  aprobarea   raportului  final   pentru
implementarea  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL
Sebeş" cod  proiect POCU  ID  151867.



şcoala Gimnazială Petreşti

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE A

UNITĂŢll  DE  MANAGEMENT Şl  lMPLEMENTARE A  PROIECTULul

Program  integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeş" cod
proiect POCU  ID  151867

SECTIUNEA  1.  DISPOZIŢll  GENERALE

2.    PREAMBUL

Art.1.   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   „Program   integrat   de
combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867,
se  Înfiinţează  prin   Hotărâre  de  Consiliu   Local,   ca  structură  fără  personalitate  juridică,
Începând   la   data   intrării   În   vigoare   a   Confracfu/ut.   de   F/.nanţare,    cu   o   durată   de
funcţionare  pe tciată  perioada  de  jmplementare  a  proiectului.

Art.2.  Unitatea  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  Îşi  desfăşoară  activitatea
pe  baza  prezentului   Regulament,   a   Contractului  de   Finanţare  şi  a   prevederilor  legale
care Îl  guvernează,  cadrului  legal în  vigoare  aplicabil  administraţiei  publice  locale.

Art.3.    Unitatea    de    management   şi    implementare    a    Proiectului    reprezintă    Şcoala
Gimnazială    Petreşti   În   relaţia   cu   Autoritatea   Finanţatoare,   cu   celelalte   instituţii   ale
administraţiej  publice   locale,   alte   instituţii  publice   naţionale  şi  internaţionale,   persoane
fizice  sau  juridice  care  desfăşoară  activităţi  în  cadrul  proiectului  „Program   integrat  de
combatere a excluziunji sociale pe teritoriul  SDL Sebeş" cod  proiect POCU  ID  151867.

Art.4.   Unitatea  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  funcţionează  În  cladirile
aflate  in  proprietatea  Municipiului  Sebes  şi  administrarea  Şcolii  Gimnaziale  Petreşti,  în
funcţie  de  nevoia  de  spaţiu  de  lucru  din  diferitele  etape  de  implemen{are  a  proiectului.

Şcoala   Gjmnazială   Petreşti   va   da   În   folosinţă,   pentru   perioada   de   implementare   a
proiectului,  Unită{ii  de  Management şi  lmplementare  a  proiectului,  prin  dispoziţie,  spaţiile
necesare pentru  buna desfăsurare a activitătii.

3.    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5.  Unitatea de management şi  implementare a  Proiectului este formată  din:



Coordonator activităţi - 1  persoană

Cadre didactice program SDS primar -7 persoane

Cadre didactice program SDS gimnazial -6 persoane

Profesor activităţi extracurriculare -1  persoană

Art.6.  Unitatea  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  este formată  din  personal
din  Şcoala  Gimnazială  Petreşti  -personal  numit  prin  Dispoziţia  conducătorului  instituţiei
sau   în    urma   desfăşurării   procedurilor   legale   de   recrutare.   Selectarea   În   vederea
nominalizării  acestora  se  face  pe  baza    competenţelor  profesionale  de  specialitate  şi
implicării   acestora  Încă  din  etapele  de   identificare  şi  formulare  a  cererii  de  finanţare,
conform   procedurilor  finanţatorului   din   Ghidul   Solicitantului   -   Programului   Operaţional
Capital     Uman     2014-2020.     Posturile     din     structura     Unităţii     de     management     şi
implementare  a  Proiectului  care  nu  au  fost  ocupate  prin  procedura  menţionată  mai  sus
vor fi ocupate cu  personal angajat cu  contract de  muncă,  recrutat În  condiţiile  legii.

Salarizarea  personalului  Unităţii  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  se  face
din  bugetul  aprobat  al  proiectului  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale
pe teritoriul SDL Sebeş" cod  proiect POCU  ID  151867.

SECTIUNEA  11. ATRIBUŢII,  RESPONSABILITĂŢI,  AUTORITATE

Art.7.  Obiectul  de  activitate  al  Unităţii  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  ÎI
constituie   implementarea/monitorizarea/supervizarea   activităţilor   proiectului   „Program
integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU
ID   151867.   Aceste  activităţi   se  subsumează   şi   respectă   prevederile   Contractului   de
Finanţare,  Acordului  de  parieneriat şi  Cererii  de  finanţare  cu  lD  151867,  normelor  legale
aplicabile,  precum  şi  reglementările  si  instrucţiunile  de  implementare  puse  la  dispoziţie
de către Autoritatea  Finanţatoare.

Art.8.   Atribuţiile   persoanelor   din   cadrul   Unităţii   de   management   şi   implementare   a
Proiectului  sunt:

•      implementarea  proiectului  cu  titlul  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii
Sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867 În  concordanţă  cu
legislaţia  internă  şi europeană în vigoare  precum  şi cu toate  reglementările emise
de   către  Autoritatea   de   Management   pentru   POCU   2014-2020  şi   Organismul
lntermediar;



•      atingerea   tuturor   rezultatelor   şi    indicatorilor   asumaţi    prin    proiec{ul   „Program

integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect
POCU  ID  151867;

•     elaborarea,   monitorizarea/supervizarea   tuturor  documentaţiilor  de   finanţare   pe
baza  obiectivelor,  actMtăţilor,  rezultatelor  şi  indicatorilor  prevăzuţi  În  aplicaţia  de
finanţare  În  conformitate  cu  Orientări  Generale  privind  accesarea  finanţărilor  în
cadrul  Programului  Operaţional  Capital  Uman  2014-2020,  Ghidul  Solicitantului  -
condiţii  specifice  şi  toate  celelalte  regulamente,  proceduri  şi  instrucţiuni  emise  de
către   Autoritatea    de    Management   pentru    POCU    2014-2020   şi    Organismul
lntermediar;

•      monitorizarea/supervizarea   contractelor   aferente   proiectului   întocmite   conform
reglementărilor În  vigoare;

•      persoanele   din    Unitatea   de   management   şi   implementare   a    Proiectului   vor
asjgura  implementarea  Proiectului  În  conformitate  cu  cele  asumate  prin  Cererea
de finanţare aprobată;

•      persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   vor
implementa   Proiectul   cu   maximum   de   profesionalism,   eficienţă   Şi   vigilenţă   În
conformitate   cu   cele   mai   bune   practici  În   domeniul  vizat  şi  În   concordanţă  cu
prevederile  Contractului  de finanţare;

•     În    cazul   În   care   documentaţiile   şi    rapoartele   înaintate   către   Autoritatea   de
Management    pentru    POCU    2014-2020    şi    Organismul    lntermediar    nu    sunt
complete  sau   necesită   modificări,   persoanele  din   Unitatea  de  management  şi
implementare   a   Proiectului   au   obligaţia   de   a   face   completările   şi   modificările
solicitate  şi  de  a  retransmite  documentaţiile  şj  rapoartele  În  termenul  solicitat,  de
la  primirea Înştiinţării;

•      persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   sunt
responsabile         de         efectuarea         raportărilor         către         Autoritatea         de
managemenvorganism intermediar;

•      persoanele   din    Unitatea   de   management   şi   implementare   a    Proiectului   au
obligaţia  să  furnizeze  orice  informaţii  de  natură  tehnică  sau  financiară  legate  de
Proiect  solicitate  de  către  AM,  01  Regiunea  Centru,  Autoritatea  de  Certificare  si
Plată,  Autoritatea  de Audit,  Comisia   Europeană  sau  orice alt organism  abmtat să
verifice   sau   să   realizeze   controlul/auditul   asupra   modului   de   implementare   a
proiectelor cofinanţate din  instrumente structurale;

•      persoanele   din    Unitatea   de   management   şi   implementare   a    Proiectului   au
obligaţia   să   asigure   toate   condiţiile   pentru   efectuarea   verificărilor,   punând   la
dispoziţie,   Ia   cerere  şi  În   termen,     documentele  solicitate.,   să  fie  disponibile  şi

prezente,  pe Întreaga durată a verificărilor.



se   angajează   să   acorde   dreptul   de   acces    la    locurile   şi   spaţiile    unde   se
implementează  sau  a  fost  implementat  Proiectul,  precum  şi  la  toate  documentele
şi  fişierele  informatice  privind  gestiunea  tehnică  şi  financiară  a  Proiectului;

•      respectarea  prevederilor  aplicabile  cuprinse  În  cererea  de  finanţare  şi  legisla!ia
aferentă   referitoare   la   asigurarea   conformi{ăţii   cu   politicile   Uniunii   Europene   şi
naţionale,    în    special    cele    privind    achiziţiile     publice,    egalitatea     de    şanse,
dezvoltarea durabilă,  informarea şi  publicitatea;

•      respectarea    prevederilor    legisla!iei    naţionale    in    domeniul    achiziţiilor    publice,

respectiv  Legea  98/2016,  privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  si  completările
ulterioare;

•      persoanele    din     Unitatea    de     management    şi     implementare     a     Proiectului
colaborează  cu  Serviciul  Cheltuieli  şi  Resurse  Umane  în  vederea  asigurării  unei
evidenţe  contabile distincte,  folosind  conturi  analitice  distincte  pentru  Proiect;

•      persoanele    din     Unitatea    de     management    şi     implementare    a     Proiectului
colaborează   cu   Serviciul   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   În   vederea   efectuării
plăţilor aferente  proiectului;

•      persoanele  cu  atribuţii  specifice  din  Unitatea  de  management  şi  implementare  a
Proiectului  sunt  responsabile  de  gestionarea  activităţii  şi  conformită{ii  produselor
de    informare    şi    publicitate    cu    cerinţele    de    identitate    vizuală    ale    Autorităţii
Finanţatoare;

•      organizează   şi   coordonează   achiziţiile   de   bunuri,   servicii   şi   lucrări   civile,   în

conformitate   cu   procedurile   finanţatorilor   externi   Şi   cu   respectarea   legislaţiei
româneşti În vigoare;

•      Asigură   monitorizarea   şi   evaluarea   procesului   de   implementare,   a   obligaţiilor
asumate       prin       contractul       de       finantare,       inclusiv      a       celor      financiare.

Art.9.  Responsabilităţile  personalului  din  cadrul  Unităţii  de  management  şi  implementare
a  Proiectului  sunt  următoarele:

•      răspunde  de   păstrarea  secretului  de  serviciu,   precum  şi  secretul  datelor  şi  al
informaţiilor  cu  caracter  confidenţial  deţinute  sau  la  care  are  acces  ca  urmare  a
exercitării  atribuţiilor de serviciu;

•      răspunde   de   îndeplinirea   cu   profesionalism,   loialitate,   corectitudjne   şi   în   mod
conştiincios  a  Îndatoririlor de  serviciu  conform  fişei  postului;  se  abţine  de  la  orice
faptă care ar putea să aducă  prejudicii  instituţiei;

răspunde  de   realizarea   la  timp  şi  întocmai  a   atribuţiilor  ce-i   revin   potrivit   legii,

programelor  aprobate  Şi   dispuse   expres   de   către   conducerea   instituţiei   şi   de
raportarea asupra  modului de  realizare a  acestora;



răspunde   potrivit   dispoziţiilor   legale,   de   corectitudjnea   şi   exactitatea   datelor,
informaţiilor,  măsurilor şi  sancţiunilor stipulate În  documentele Întocmite.

Art.10.  Autoritatea  personalului  din  structura  Unităţii  de  management  şi  implementare  a
Proiectului:

Reprezintă   şi   angajează   instituţia   numai   În   limitele   atribuţiilor   de   serviciu   şi   a
mandatului care i s-a Încredinţat de către  conducerea acesteia;

Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern  pentru  activitatea structurii;

Semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea
acesteia.

SECTIUNEA  111  - PERSONALUL

Art.11.  Dispoziţii  pentru  personal:

•      atribuţiile   personalului   din   cadrul   Unităţii   de   management   şi   implementare   a

Proiectului     sunt     specificate     in     fisa     individuala     a     postului,     Întocmită     de
coordonatorul de proiect,  aprobată  de directorul Şcolii Gimnaziale  Petreşti;

•      retribuirea   personalului   din   cadrul   Unităţii   de   management  şi   implementare   a
Proiectului  se  va  face  potrMt  bugetului  de  proiect  aprobat  şi  Legii  nr.153/2017

privind  salarizarea  personalului  plătit din  fonduri  pub[ice;

•      atât    personalul    din    structura     Unităţii    de    management    şi    implementare    a
Proiectului  ce Îşi va  desfăşura  activitatea  pe  parcursul  perioadei de  implementare
a  proiectului,  cât  şi  pe  parcursul  perioadei  de  sustenabilitate  a  proiectului  se  va
supune  prevederilor prezentului  regulament`

SECTIUNEA  IV - DISPozl 11   FINALE

Art.12.   Prezentul   regulament   intră   În   vigoare   după   aprobarea   lui   prin   Hotărâre   de
Consiliu   Local  şi  Îşi  Încetează  valabilitatea  odată  cu  aprobarea   raportului  final   pentru
implementarea  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL
Sebeş"  cod  proiect POCU  ID  151867.
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Liceul cu  Program Sportiv „Florin  Fleşeriu" Sebeş

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE şl  FUNCŢIONARE A

UNITĂŢII  DE  MANAGEMENT  şl  lMPLEMENTARE A  PROIECTULul

„Program  integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeş" cod
proiect POCU  ID  151867

SECTIUNEA  1.  DISPOZIŢII  GENERALE

3.    PREAMBUL

Art.1.   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   „Program   integrat   de
combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867,
se  înfiinţează  prin   Hotărâre  de  Consiliu   Local,   ca  structură  fără  personalitate  juridică,
Începând    la   data   intrării   În   vigoare   a    Cor}fracfL//u/.   de   F/.nanfare,    cu   o   durată   de
funcţionare pe toată perioada de  implementare a  proiectului.

Art.2.  Unitatea  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  îşi  desfăşoară  activitatea
pe  baza  prezentului  Regulament,   a  Contractului  de  Finanţare  şi  a   prevederilor  legale
care Îl  guvernează,  cadrului  legal În  vigoare aplicabil  administraţiei  publice  locale.

Art.3.   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   reprezintă   Liceul   cu
Program   Sportiv   „Florin   Fleşeriu"   Sebeş   În   relaţia   cu   Autoritatea   Finanţatoare,   cu
celelalte    instituţii    ale   administraţiei    publice    locale,    alte    instituţii    publice    naţionale   şi
internaţionale,  persoane  fizice  sau juridice  care  desfăşoară  activităţi  în  cadrul  proiectului

„Program   integrat   de   combatere   a   excluziunii   sociale   pe   teritoriul   SDL   Sebeş"   cod
proiect  POCU  ID  151867.

Art.4.   Unitatea  de  management  şi  implementare  a   Proiectului  funcţionează  În  cladirile
aflate  in   proprietatea   Municipiului  Sebes  şi  administrarea  Liceului  cu   Program   Sportiv
„Florin   Fleşeriu"  Sebeş,  În  funcţie  de  nevoia  de  spaţiu  de  lucru  din  diferitele  etape  de
implementare  a  proiectului.   Liceul  cu  Program  Sportiv  „Florin  Fleşeriu"  Sebeş  va  da  În
folosinţă,   pentru   perioada   de   implementare   a   proiectului,   Unităţii   de   Management   şi
lmplementare  a  proiectului,  prin  dispoziţie,  spaţiile  necesare  pentru  buna  desfăşurare  a
actMtătii.
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4.   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5.  Unitatea de management şi  implementare a  Proiectului este formată din:

Coordonator activităţi -  1  persoană

Cadre  didactice program  SDS prîmar -1  persoană

Cadre didactice program SDS gimnazial -2 persoane

Profesor activităţi extracurriculare -1  persoană

Educator -1  persoană

Art.6.  Unitatea  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  este  formată  din  personal
din  Liceul  cu  Program  Sportiv  „Florin   Fleşeriu"  Sebeş  -  personal  numit  prin  Dispoziţia
conducătorului   institutiei   sau   În    urma   desfăşurării   procedurilor   legale   de   recrutare.
Selectarea    în    vederea    nominalizării    acestora    se    face    pe    baza       competenţelor
profesionale   de   specialitate   şi   implicării   acestora   încă   din   etapele   de   identificare   şi
formulare     a     cererii    de    finanţare,     conform     procedurilor    finanţatorului    din     Ghidul
Solicitantului  -Programului  Operaţional  Capital  Uman  2014-2020.  Posturile  din  structura
Unităţii   de   management  şi   implementare   a   Proiectului   care   nu   au   fost   ocupate   prin
procedura  menţionată  mai  sus vor fi  ocupate cu  personal  angajat cu  contract de muncă,
recrutat În  condiţiile  legii.

Salarizarea  personalului  Unităţii  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  se  face
din  bugetul  aprobat  al  proiectului  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale
pe teritoriul SDL Sebeş" cod  proiect POCU  ID  151867.

SECTIUNEA  11. ATRIBUŢII,  RESPONSABILITĂŢl,  AUTORITATE

Art.7.  Obiectul  de  activitate  al  Unităţii  de  management  şi  implementare  a  Proiectului  îl
constituie   implementarea/monitorizarea/supervizarea   activităţilor   proiectului   „Program
integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU
ID   151867.   Aceste   activităţi   se  subsumează   şi   respectă   prevederile   Contractului  de
Finanţare,  Acordului  de  parteneriat  şi  Cererii  de  finanţare  cu  lD  151867,  normelor  legale
aplicabile,  precum  şi  reglementările  si  instrucţiunile  de  implementare  puse  la  dispoziţie
de către Autoritatea  Finanţatoare.

Art.8.   Atribuţiile   persoanelor   din   cadrul   Unităţii   de   management   şi   implementare   a
Proiectului  sunt:

•      implementarea  proiectului  cu  titlul  „Program  integrat  de  combatere  a  excluziunii
sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867 În  concordanţă  cu
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legislatia  internă  şi europeană În  vigoare  precum  şi  cu toate  reglementările emise
de   către  Autoritatea   de   Management  pentru   POCU   2014-2020   şi   Organismul
lntermediar',

atingerea   tuturor   rezultatelor   şi    indicatorilor   asumaţi    prin    proiectul    „Program
integrat  de  combatere  a  excluziunii  sociale  pe  teritoriul  SDL  Sebeş"  cod  proiect
POCU  ID  151867;

elaborarea,   monitorizarea/supervizarea   tuturor  documentaţiilor   de   finanţare
baza  obiectivelor,  activităţilor,  rezultatelor  şi  indicatorilor  prevăzuţi  În  aplicaţia
finanţare  În  conformitate  cu  Orientări  Generale  privind  accesarea  finanţă
cadrul  Programului  Operaţional  Capital  Uman  2014-2020,  Ghidul  Solicitantului  -
condiţii  specifice  şi  toate  celelalte  regulamente,  proceduri  şi  instructiuni  emise  de
către   Autoritatea   de    Management   pentru    POCU    2014-2020   şi    Organismul
lntermediar;

monitorizarea/supervizarea   contractelor   aferente   proiectulu'i   Întocmite   conform
reglementărilor În  vigoare;

persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   vor
asigura  implementarea  Proiectului  în  conformitate  cu  cele  asumate  prin  Cererea
de finanţare aprobată;

persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   vor
implementa   Proiectul   cu   maximum   de   profesionalism,   eficienţă   şi   vigilenţă   În
conformitate  cu  cele  mai  bune  practici  În  domeniul  vizat  şi  În  concordanţă  cu
prevederile  Contractului de finanţare;

•     În   cazul   în   care   documentaţiile   şi   rapoartele   înaintate   către   Autoritatea   de
Management   pentru    POCU    2014-2020    şi    Organismul    lntermediar   nu    sunt
complete  sau   necesită   modificări,   persoanele  din   Unitatea  de   management  şi
implementare   a   Proiectului   au   obligaţia   de   a   face   completările   şi   modificările
solicitate  şi  de  a  retransmite  documentaţiile  şi  rapoartele  În  termenul  solicitat,  de
la  primirea  înştiinţării;

•      persoanele   din   Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   sunt
responsabile         de         efectuarea          raportărilor         către         Autoritatea         de
management/Organism  intermediar;

•      persoanele   din    Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   au
obligaţia  să  furnizeze  orice  informaţii  de  natură  tehnjcă  sau  financiară  legate  de
Proiect  solicitate  de  către  AM,  01  Regiunea  Centru,  Autoritatea  de  Certificare  si
Plată,  Autoritatea  de Audit,  Comisia   Europeană  sau  orice  alt organism  abilitat să
verifice   sau   să   realizeze   controlul/auditul   asupra   modului   de   implementare   a

proiectelor cofinanţate din  instrumente structurale.,

•      persoanele   din    Unitatea   de   management   şi   implementare   a   Proiectului   au
obligaţia   să   asigure   toate   condiţiile   pentru   efectuarea   verificărilor,   punând   la
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dispoziţie,   la   cerere  şi  În   termen,     documentele  solicitate;   să  fie  disponibile  şi
prezente,  pe Întreaga durată a verificărilor.

se    angajează   să   acorde   dreptul    de   acces   la    locurile   şi   spaţiile    unde   se
implementează sau  a fost  implementat Proiectul,  precum şi  la toate documentele
şi fişierele  informatice  privind  gestiunea tehnică  şi  financiară  a  Proiectuluî;

•      respectarea  prevederilor  aplicabile  cuprinse  în  cererea  de  finanţare  şi  legislaţia
aferentă   referitoare   la  asigurarea  conformităţii  cu   politicile   Uniunii   Europene   şi
naţionale,    în    special    cele    privind    achîziţiîle    publice,    egalitatea    de    şanse,
dezvoltarea durabilă,  informarea  şi publicitatea;

•      respectarea    prevederilor    legislaţiei    naţionale    in    domeniul    achiziţiilor    publice,
respectiv  Legea  98/2016,  prjvind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  si  completările
ulterioare;

•      persoanele    din     Unitatea    de    management    şi    implementare    a     Proiectului
colaborează  cu  Serviciul  Cheltuieli  şi  Resurse  Umane  În  vederea  asigurării  unei
evidenţe  contabile distincte,  folosind  conturi  analitice distincte  pentru  Proiect;

•     persoanele    din     Unitatea    de    management    şi    implementare    a     Proiectului
colaborează   cu   Serviciul   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   În   vederea   efectuării
plăţilor aferente  proiectului;

•      persoanele  cu  atribuţii  specifice  din  Unitatea  de  management  şi  implementare  a
Proiectului  sunt  responsabile  de  gestionarea  activităţii  şi  conformităţii  produselor
de    informare    şi    publicitate    cu    cerinţele    de    identitate    vizuală    ale    Autorităţii
Finanţatoare;

•      organizează   şi   coordonează   achiziţiile   de   bunuri,   servicii   şi   lucrări   civile,   În

conformitate   cu   procedurile   finanţatorilor   externi   şi   cu    respectarea    legislaţiei
româneşti În vigoare;

Asigură   monitorizarea   şi   evaluarea   procesului   de   implementare,   a   obligaţiilor
asumate       prin       contractul       de       finanţare,       inclusiv       a       celor      financiare.

Art.9.  Responsabilităţile  personalului  din  cadrul  Unităţii  de  management  şi  implementare
a  Proiectului sunt următoarele:

răspunde  de  păstrarea  secretului  de  serviciu,   precum  şi  secretul  datelor  şi  al
informaţiilor  cu  caracter  confidenţial  deţinute  sau  la  care  are  acces  ca  urmare  a
exercitării  atribuţiilor de  serviciu;

răspunde   de   Îndeplinirea   cu   profesionalism,   loialitate,   corectitudine
Conştiincios  a  îndatoririlor  de  serviciu  conform  fişei  postum.,  se  abţine
faptă  care  ar putea  să  aducă  prejudicii  instituţiei;



răspunde   de   rea!izarea   la   timp   şi   întocmai   a   atribu{iUor   ce-i   revin   potrivit   !egii,

programelor   aprobate   şi   dispuse   expres   de   către   conducerea   instituţiei   şi   de
raportarea  asupra  modului de  realizare a  acestora;

răspunde   potrMt   dispozitiilor   legale,    de   corectitudinea   şi   exactîtatea   datelor,
informaţiHor,  măsurilor şi  sancţiunHor  stipulate  În  documentele  Întocmite.

Art.10.  Autoritatea  personalului  din  structura  Unităţii  de  management  şi  implementare  a
Proiectului:

Reprezintă   şi   angajează   instituţia   numai   în   limltele   atribuţiilor   de   serviciu   şi   a
mandatului  care  i  sTa  Încredinţat de  către  conducerea  acesteia;

Propune  documente tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  structurii;

Semnalează  conducerlj  instituţiei  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea
acesteia.

SECT' UNEA 111  -PER SONALUL

Art.11.  Dispoziţii  pentru  personal:

atribu{iile    personalului   din    cadrul    Unităţii    de    management   şi    implemen{are   a
Proiectului     sunt     specificate     in     fjsa      individua!a     a     postului,     întocmită     de
coordonatorul   de   proiect,   aprobată   de   directorul   Liceului   cu   Program   Sportiv

„Florin  Fleşeriu"  Sebeş;

retribuirea   personalului   din   cadrul   Unităţii   de   management   şi   implementare   a
Proiectului  se  va  face  potrivit  bugetului  de  proiect  aprc)bat  şi   Legii  nr.153/2017

privjnd  salarizarea  personalului  plătit  din  foncluri  publice;

atât    personalul    din    structura     Unităţii     de    management    şi     implementare    a
Proiectului  ce îşi  va  desfăşura  activitatea  pe  parcursul  perioadel  de  implementare
a  proiectului,  cât  şi  pe  parcursul  perioadei  de  sustenabilitate  a  prolectului  se  va
supune  prevederilor prezentului  regulament.

11   FINALESECTl UNEA  'V - DISPozl

Art.12.    Prezentul   regulament   intră   în   vigoare   după    aprobarea    lui   prin    Hotărâre   de
Consiliu   Local  şi  Îşi  încetează   valabmtatea   odată   cu   aprobarea   raportului   final   pentru
implementarea   „Program   integrat  de   combatere  a   excluziunii  soci.ale   pe  teritoriul   SDL
Sebeş"  cod  proiect  POCU  ID  151867.

pREŞEDrNTE  DE  ŞEDINŢĂ
=onsilier local,  LUPU OVIDIU CĂTĂ
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