
Anexa nr. 5 
 

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

 
 

Art. 1. Părţile 
1. COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU" IAŞI, cu sediul în Bulevardul Socola, nr. 51-53, codul fiscal1 

4701096, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1,  
2. FUNDAŢIA "EDINFO", cu sediul în Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 28A, codul fiscal 24014461, având calitatea 

de Partener 2 
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a 

fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului: SKILLS DEVELOPER - Dezvoltarea, Eficientizarea și Valorizarea Experiențelor de Lucru 
prin Oportunitățile oferite de Practică, Evaluare și Responsabilizare antreprenorială, Cod SMIS 130979, 
care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi 
competenţe, Prioritatea de investiție 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru 
piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare 
profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea 
programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv 
sisteme de învățare duale și de ucenicie, apel de proiecte POCU/633/6/14/Creșterea participării la 
programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-
universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.  

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 

proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia 

proiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele 

mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, 

iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv 
stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice 
situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile 
lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că 
poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere 
în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor 
formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la 
rezilierea Contractului de finanțare.  
 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 

                                                 



 
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de 

finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 
 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. 
ŞTEFĂNESCU" IAŞI - Lider de 
parteneriat 

Activitatea 1. Organizarea și derularea programelor de învățare 
la locul de muncă 
1.1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de 

muncă: coordonează organizarea și derularea stagiilor de 
practică; asigură transportul și hrana participanților la 
stagiile de practică; acordă subvenții participanților la 
stagiile de practică; asigură resursele necesare derulării 
activității; 

 
Buget Activitatea 1: 1032826 RON 
 
 
Activitatea 3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de 
muncă  
3.1. Încheierea parteneriatelor/convențiilor între Aplicant și 
partenerii de practică: încheie parteneriate/ convenții cu 
partenerii de practică; asigură resursele necesare desfășurării 
activității;  
 
3.2. Crearea unui sistem de informare coordonată a tuturor 
stakeholderilor implicați în sistemul de învățare la locul de 
muncă: coordonează crearea sistemului de informare coordonată 
a tuturor stakeholderilor implicați în sistemul de învățare al locul 
de muncă; asigură resursele necesare desfășurării activității;  
 
Buget Activitatea 3: 151391,3 RON 
 
 
Activitatea 4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul 
de muncă  
4.1. Înregistrarea si dezvoltarea firmelor de 
exercițiu/întreprinderilor simulate: coordonează activitatea de 
înregistrare și dezvoltare a firmelor de exercițiu/ întreprinderilor 
simulate; asigură resursele necesare desfășurării activității;  
  
4.2. Organizarea și derularea unor competiții profesionale: 
coordonează organizarea și derularea competițiilor profesionale; 
jurizează și acordă premii persoanelor participante la competițiile 
profesionale; asigură resursele necesare desfășurării activității;  
 
Buget Activitatea 4: 194058,4 RON 
 
 
Activitatea 5. Managementul proiectului  
5.1. Managementul proiectului: monitorizează și evaluează 
intern activitățile derulate în cadrul proiectului;  



 
Buget Activitatea 5: 390821,3 RON 
 
 
Activitatea 6. Recrutarea, selecția și menținerea grupului țintă  
6.1. Recrutarea, selecția și menținerea grupului țintă: recrutează, 
selectează și menține grupul țintă; asigură resursele necesare 
desfășurării activității.  
 
Buget Activitatea 6: 199833,8 RON 
 
Resurse umane implicate:  

- Manager proiect;  
- Responsabil GT (2 pers); 
- Onorarii Mentori de practica; 
- Responsabil activități de învățare la locul de muncă; 
- Juriu (5 pers). 

 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: 

- Birou – 1 buc; 
- Sală de clasă – 1 buc; 
- Scaune – 20 buc; 
- Dulap – 1 buc.  

 
Resursele ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului: 

- Materiale consumabile; 
- Campanie de informare a stakeholderilor; 
- Alimente pentru preparare hrana elevi; 
- Burse de practica; 
- Transport elevi practica; 
- Cuptor patiserie; 
- Dotari laborator practica; 
- Laptop – 20 buc; 
- Licente (antivirus, office, sistem de operare) – 20 buc;  
- Kit practică elevi – 181 seturi; 
- Monitor tactil/display interactiv + accesorii; 
- Premii elevi; 
- Cheltuieli indirecte. 

 
 

FUNDAŢIA "EDINFO" - 
Partener 2 

Activitatea 2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare 
profesională 
2.1. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională: 
coordonează furnizarea serviciilor de consiliere și orientare 
profesională; oferă servicii de consiliere și orientare profesională 
pentru membrii GT; asigură resursele necesare desfășurării 
activității;  
 
Buget Activitatea 2: 358510,6 RON 
 
Activitatea 5. Managementul proiectului  
5.1. Managementul proiectului: monitorizează și evaluează 



intern activitățile derulate în cadrul proiectului.  
 
Buget Activitatea 5: 47582,64 RON 
 
Resurse umane implicate:  

- Coordonator partener; 
- Consilier informare. 

 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: 

- Birou – 3 buc; 
- Scaun – 3 buc; 
- Fax – 1 buc; 
- Spațiu – 12 mp.  

 
Resursele ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului: 

- Combustibil; 
- Kituri SDS; 
- 2 Laptop-uri; 
- 2 seturi Licente (antivirus - 2 ani, office+ sistem de 

operare); 
- 1 Telefon mobil;  
- Cheltuieli indirecte. 

 

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

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

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU" 
IAŞI – Liderul de parteneriat  

1,968,930.39 

FUNDAŢIA "EDINFO" - Partener 2 406,093.24 

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a 
proiectului) 

2,375,023.63 

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

(3) Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în 
Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de proiect - COLEGIUL 
TEHNIC "IOAN C. 
ŞTEFĂNESCU" IAŞI 

39,378.69 lei 
2% 

Partener 2 - FUNDAŢIA 
"EDINFO" - 

 



(4) Informații despre conturile bancare  
  

 IBAN Cont Banca Sucursala Adresa 
sucursala Alte info 

 
 
 
 
 
 
 

Lider de proiect 
- COLEGIUL 

TEHNIC "IOAN C. 
ŞTEFĂNESCU" 

IAŞI 

RO46TREZ40621A480203XXXX RO46TREZ40621A480203XXXX TREZORERIA IASI 
STR. 

ANASTASIE 
PANU NR.26 

Cont de 
prefinanțare 

RO97TREZ24A650402580201X RO97TREZ24A650402580201X TREZORERIA IASI 
STR. 

ANASTASIE 
PANU NR.26 

Cont de 
rambursare 
FINANTARE 
NATIONALA 

RO16TREZ24A650402580202X RO16TREZ24A650402580202X TREZORERIA IASI 
STR. 

ANASTASIE 
PANU NR.26 

Cont de 
rambursare 
FINANTARE 

EXTERNA 

RO32TREZ24A650402580203X RO32TREZ24A650402580203X TREZORERIA IASI 
STR. 

ANASTASIE 
PANU NR.26 

Cont de 
rambursare 
CHELTUIELI 
NEELIGIBILE 

RO32TREZ406504102X026919 RO32TREZ406504102X026919 TREZORERIA IASI 
STR. 

ANASTASIE 
PANU NR.26 

Cont pentru 
cerere de 

plată 

Partener 2 - 
FUNDAŢIA 
"EDINFO" 

RO71BTRLRONCRT00F004950D RO71BTRLRONCRT00F004950D Banca 
Transilvania IAȘI 

Str. 
Anastasie 
PANU, NR. 

13-15 

Cont de 
prefinanțare 

RO44BTRLRONCRT00F004950E RO44BTRLRONCRT00F004950E Banca 
Transilvania IAȘI 

Str. 
Anastasie 
PANU, NR. 

13-15 

Cont de 
rambursare 

RO82TREZ406504106X024046 RO82TREZ406504106X024046 TREZORERIA IASI 
STR. 

ANASTASIE 
PANU NR.26 

Cont pentru 
cerere de 

plată 

RO04TREZ406509905X024047 RO04TREZ406509905X024047 TREZORERIA IASI 
STR. 

ANASTASIE 
PANU NR.26 

Cont pentru 
cerere de 

plată 
 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care 
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a 
contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
A.Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

 
B.Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.  
(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit 

art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în 



numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI 
delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare. 

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

(4) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale 
altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare 

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

(6) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul 
nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru 
buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai 
Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului 
în cauză. 

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

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

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

(10) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le 
revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea 
normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  
prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  
Parteneriatului cu o altă  entitate  cu personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate de 
Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract 
și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste. 

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

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

liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre 

progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării 
proiectului și executării contractului de finanțare. 

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



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

 
B.Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 
(1) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor 

efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii 
trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor 
asumate şi a cheltuielilor efectuate. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, 
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, 
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

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

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

Art. 8 Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea 
condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru 
proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de 
AMPOCU în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz. 

 

 

 

Art. 9 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă. 
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de 
utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de 
proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, 
pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3  ani de la finalizarea 
proiectului, conform paragrafului (1). 

 
Art. 10 Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în 

cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de 
finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 



unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 
obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 11 Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, 

prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional 
la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au 
putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 12 Dispoziţii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

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

 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de 
finanţare. 
 
Semnături 
 
Lider de parteneriat - 
COLEGIUL TEHNIC "IOAN 
C. ŞTEFĂNESCU" IAŞI  

Savin Irina Isabella, director 
adjunct 
 
 
 

Semnătura 02.09.2020, Iași 

Partener 2 - FUNDAŢIA 
"EDINFO" 

Gherghelaș Liliana, președinte  Semnătura 
 
 
 

02.09.2020, Iași 

 
 
 
 


	Art. 1. Părţile
	Art. 2. Obiectul
	(3) Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
	Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
	A.Drepturile liderului de parteneriat
	(1) Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente nec...
	B.Obligaţiile liderului de parteneriat

	(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.
	(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și p...
	(4) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare i...
	(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .
	(6) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de c...
	(7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanţare și a legislați...
	(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.
	Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n
	A.Drepturile Partenerilor 2, 3, n
	(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
	(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi fina...
	(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / ...
	B.Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n

	(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană s...
	(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executări...
	Art. 8 Achiziții publice
	Art. 9 Proprietatea
	(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
	Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în ...
	(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și ...
	(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe perioada de min 3 ani d...
	(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3  ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).
	Art. 10 Confidențialitate
	(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transpar...
	Art. 11 Legea aplicabilă
	(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
	(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional la contractul de finanțare, oricâ...
	Art. 12 Dispoziţii finale
	(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

		2020-09-02T12:35:24+0300
	Liliana Gherghelas


		2020-09-16T13:06:02+0300
	Irina-Isabella Savin


		2020-09-16T13:06:38+0300
	Irina-Isabella Savin




