ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind pafiiciparea comunei .loseni, in calitate de parterler, in programul ,'Dezvoltare locald,
reducerea s[rdciei qi creqterea incluziunii romilor", Apelul nr.4 "Dezvoltare locald,,finantat
prin Granturile SEE gi Norvegiene 2014-2021
Consilinl Local al Comunei .Ioseni, intrunit in qedinjd ordinard.,la data d,e _2020;
AvAnd in vedere:
Proiectul de hotdrire iniliat $i prezentat de dl. plimar, privind participarea comunei
Joseni, in calitate de partener, in Programul "Dezvoltare locald, reducerea sdrdciei si cresterea
incluziunii romilor", Apelul nr.4 "Dezvoltare locald,,finantat prin Granturile SEE qi
Norvegiene 2014-2021;
Referatul de aprobare t.12020 al Primarului comunei Joseni, privind participarca
Comunei Joseni, in calitate de partener, in Programul ,,Dezvoltare locald, reduceiea sdidciei
qi cresterea inclr:ziunii romilor", Apelul nr.4 "Dezvoltare locald" finantat prin Granturile SEE
gi N orvegiene 2014-2021
Raportul de specialitate nr.D020 al Compartimentului Social din cadrul aparatulr-ri de
specialitate al Prirnarului comunei Joseni, privind participarea comunei Joseni, in calitate de
partener, in Plogramul "Dezvoltare locald, reducerea sdr[ciei si cresterea incluziunii
romilor", Apelul nr.4 "Dezvoltare locald" finanlat prin Granturile SEE qi Norvegiene 20142021;
Avizul comisiei de specialitate socioculturali, culte, inva{dmant, sdndtate, muncd qi
pfoteclie social[, proteclia copilului, tineret qi sport din cadrr-rl Consiliului Local al Comunei
.Toseni ru'. /2020;
Tin6nd cont de:
- prevederile ar1. 120 alin.(1) art. 72r alin. (1) 9i alin. (2) din constitulia Romdniei,
lepublicatd;
- prevederile art. 3 qi 4 gi art. 6 paragraflil 1 din carla europeand. a autonomiei locale,
adoptatd ia Strasbourg la 1 5 octombrie 1 985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile afi.7 alin. (2) din Codr"rl civil;
VdzAnd Ghidul Solicitantului respectiv Apelul nr.4 ,,Dezvoltare locald,, in cadrul
Proglamului "Dezvoltare locald, reducerea sdrdciei qi creqterea incluziunii romilor,, finantat
prin Granturile SEE Ei Norvegiene 2014-2021,
LuAnd in considerare prevederile dispoziliilor art. 47, afi. 53 din Legea nt. 2i3/2006
plivind finan{ele publice locale, cr"t modificdrile gi completdrile ulterioare, ale Ordonallei de
Urgenld a Guvernr"rlui nr, 3412017 plivind gestionarea financiard a fondurilor externe
nerambursabile afetente Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 qi Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021, cu modilicdrile qi completdrile ulterioare,
LuAnd in considerare: prevederile art.1, alin.(2) din Legea nr. 5212003 _ privind
transparenla decizionald in administralia publicd locald si prevederile art. 40 qi urm. al
cap.v, Secliunea 1, din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativ[ pentru
elaborarea actelol normative, republicatd;

In remeiul aft. r29 alin. (1), alin. (2) lit. e qi lit. c), alin. (7) lit. b), alin. 9lit. a) art. 87
alin (5), art. 106 alin.(3), art. 139 alin. (3), lit. d) - din o.u.e. nr. 57t2019 privind codul
Administrativ, Consiliul Local al Comunei .loseni, cu rnodificdrile completdriie ulterioare,
Ei

HOTARA$TE:

Aft. 1' se

aprobd parliciparea comunei Joseni, in calitate cle pafiener, in programul
"Dezvoltare locald, reducerea sdrdciei qi creqterea inctuziunii romilor,', Apelul nr.4
"Dezvoltare locald" finantat prin Granturile SEE qi Norveg tene 2014-202r. promotorul

Principal (PP) al proiectului va fi Asqcia{ia "CARITAS
- Asistenta sociald,,. Filiala
Organizaliei Caritas Alba Iulia, cu sediul in municipiul Tdrgu Mureq.
Art. 2. se aprobd rnodelul de Acord de parteneriat, conform Anexa nr.1, care face
pafte integranfi din prezenta hotdrAre.
Afi. 3. Se aprobd contribulia financiard de 28.000 lei la valoarea totald eligibila a
proiectului, care va fi prevdzut in bugetul local.
Art, 4. Pentru semnarea Acordului de parteneriat se imputernicegte domnul G6ll
Szabolcs, Primarul Comunei Josem.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ho6raxi se insdrcineaza
Primarul Comunei Joseni.
Aft. 6. Prezenta hotbrare se aduce la cunoqtin{d publicd Ei se comunicd primarului
Comunei Joseni qi Instituliei Prefectului Harghita.

PRIMAR
Gall Szabolcs

6.$Nt" \
c" ..$s!

t

il$$'s
Joseni, la 21.01.2020

SECRET.d
al UAT C
Iszlai Ba

Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare

Acord de Parteneriat

Anexa 5

incheiat intre

Asocialia "caritas - Asistenli sociald" Filiala organizatiei caritas Alba lulia
Judejul Mure9, TArgu Mure9, P-!a Trandafirilor nr.61,judeful Mures, cod identificare
fiscald 1213139
Reprezentatd prin Ludescher L6szl6, director
denumit in continuare ,'promotor de proiect,,
9i

Comuna Joseni
53713C Joseni, piala lstv6n Pap nr, 666, cod identificare fiscald 4367990
G6ll Szabolcs, primar
denumit in continuare "partener de proiect,,l
denumjte in continuare, individual "parte', gi impreund,,pdrti,'

pentru implementarea Proiectu lu i,,in ceput sigur pentru un viitor sigur
sociale integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici"

- servicii

finanlat prin Mecanismul FinanciarNorvegian
Programul"Dezvoltare locali, reducerea sirdcieigi cresterea incluziunii romilor',
Declinarea responsabilitilii :
Prezentul model de Acord de Parteneriat are drept scop asistarea promotorilor de
Proiect 9i a Partenerilor de Proiect in pregdtirea acordurilor de parteneriat previzute
la Articolul 7.7 al Regulamentelor de implementare a Mecanismelor Financiare sEE
9i
Norvegian 2014-2021. Acesta este furnizat numai cu scop informativ, iar continurur
sdu nu este destinat a inlocui consultarea oricdror alte surse legale aplicabile sau
consultarea necesard a unui jurist, dupd caz. Asigurarea conformitetii prevederilor
prezentului Acord de Parteneriat cu Contractul Proiectului cadrul legal aplicabil cade
9i
in responsabilitatea Pdrlilor. FMo sau orice persoand care actioneazd in numele sdu
nu vor fi rdspunzdtoare in legdturd cu utilizarea sau reutilizarea acestui model de
acord de parteneriat.

Se vor adeuga date potrivit numerului de parteneri

PREAMBUL:

a) Parteneriatul reglementat prin plezentul Acord

de

parteneriat

se

implementeazd in cadrul proiecturui ,,inceput sigur pentru un viitor sigur

-

servicii sociale integrate pentru familii dezavintajate cu copii mici,'l care
se depune in cadrul programului "Dezvoltare locaid, reducerea sdrdcier sr
cregterea incluziunii romilor" finanlat prin Granturile sEE
9i Norveg iene 20142021 , Apelul de proiect nr. 4 ,'Dezvoltare locald',, (https:/dezvoltare_
locala.frds. ro/apelul-dezvoltare-locala/)

b) obiectivul general al programului "Dezvoltare locald, reducerea sirdcier sr
cres,terea incluziunii romilof' denumit in continuare pRoGRAM este de a

contribui activ la cregterea coeziunii economice si sociale la nivel nationat sr
local, in Romdnia, gi la intdrirea relatiilor bilaterale cu statele donatoare.
c) Obiectivul general al proiectului ,,inceput sigur pentru un viitor sigur _
servicii sociale integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici,,
denumit
continuare PRolEcr este facilitarea accesului familiilor
dezavantajate cu copii mici, pand la 6 ani, la servicii de calitate, adecvate
nevoilor lor, in comunitatea in care trdiesc, in vederea asiqurdrii conditiilor
necesare pentru un inceput de viald sigur, intr-un mediu familial echrlibrat care
permite o dezvoltare armonioasd 9i sdndtoasd a copiilor prinir-o serie oe
servicii suportive de asistentd sociali, socio-medicale $i educationale.
d) Pd(ile vor lua toate mdsurile necesare in vederea indeplinirii obligaliilor trasate
mai jos in deplina concordantd cu prevederile Regulamentului Mecanismului
Financiar Norvegian 2014-2021, legislaJiei nalionale aplicabile, procedurilor,
instrucliunilor 9i reglementdrilor emise de Fondul Roman de Dezvoltare
Sociald, in calitate de Operator de program.
e) Promotorul de Proiect si Partenerul de proiect se angajeazd
respecte
cerinlele privind transparenta, se aplice in implementarea Proiectului principiile
economiei, eftcien!ei, eficacitdlii gi respon sabilitdtii cheltuirii fondurilor alocate
Proiectului, principiile bunei guverndri, dezvoltdrii sustenabile, egalitd{ii de gen,
oportunitililor egale.
[n cazul acelor aspecte care nu s-au reglementat prin prezentul Acord,
prevaleazd cele inscrise in programul "Dezvoltare locald, reducerea sdrdciei si
cregterea incluziunii romilor", Regulament si Contract de finantare.
g) Acordul de Parteneriat este fundamentat legal de HotdrArea Consiliului Locar ar
comunei Joseni nr. 8/2020 privind participarea comunei Joseni, in calitate de
Partener in Programul "Dezvoltare locald, reducerea sdrdciei si cresterea
incluziunii romilor", Apelul de proiect nr.4 Dezvoltare locald", frnantat prin
Granturile SEE 9i Norvegiene 2014-2021, anexat la prezentul Acord.

in

si

l)

S-A CONVENIT DUPA CUM URMEAZA:

Articolul

1

-

Scop si obiective

1.

Prezentul Acord de Parteneriat (denumit in continuare ,,Acordul") defineste
drepturile si obligatiile P5(ilor 9i stabilegte termenii gi condiJiile colabordrii acestora-in
implementarea Proiectului ,,inceput sigur pentru un viitoi sigur servicii sociale
integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici',

2

Pdrlile vor acliona in conformitate cu cadrul legal al Mecanismului Financrar
Norvegian 2014-2021 , 7i anume cu Regulamentul privind implementarea
Mecanismului Financiar Norvegian 2oi 4-202i (denumit in continuare
,,Regulamentul ) Pd(ile admit in mod expres cd au acces si sunt familiarizate cu
continutul Regulamentului.

3, orice anexe la prezentul Acord constituie parte integrantd a Acordului, in cazul unor
neconcordante intre Anexe gi Acord, prevederile celui din urmd vor prevala.

Articolu12

-

Intrarea in viqoare si durata

'1 Prezentul Acord va intra in vigoare la data aplicdrii ultimei
semndturi de cdtre pdrti.
Acestava rdmane in vigoare pand cand partenerul de proiect isi va fi indepljnit in
totalitate obligaliile fala de Promotorul de proiect, aga cum au fost definite in
prezentulAcord.

Articolul 3 - Principalele roluri gi responsabilitdti ale pirlilor
1. PdrJile vor lua toate mdsurile adecvate si necesare pentru a asigura indeplinirea
obligaliilor si obiectivelor care decurg din prezentul Acoro,

2

Pdrtile i9i vor indeplini obligaliile care le revin cu eficienJd, transparente si
congtiinciozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire ja toate aspectele
importante pentru cooperarea generala 9i pentru implementarea activitdtilor care
urmeaza a fi desfdsurate. Acestea vor actiona cu bund-credin{d in toate chestiunile si
vor acliona, in orice moment, in interesul programului al proiectului.
9i

3. ParJile vof pune Ia dispoziJie personal suficient si calificat, care isi va desfasura
activitatea la cel mai inalt standard profesional, in timpul executdrli obliga{iilor in
temeiul prezentului Acord, personalul 9i entitrilile angajate de oricare dintre-pdrtj vor
respecta leg islaJia !drilor respective.

4. ori de c6te ori, in indeplinirea

obligaJiilor sale in temeiul prezentulur Acord,
personalul uneia din Pdrli se afld la sediul celeilalte Pirti sau in orice altd locatie oe
tentoriul tdrii celeilalte PdrJi la solicitarea acelei pdrti, acea parte se va asiqura cd
sediul 9i locajiile respectd toatd legislatia gi standardele nationale aplicabilJprivind
sdndtatea, securitatea gi protecJia mediului. pd(ile vor lua toate mesuiile de precau{ie
necesare pentru a preveni aparilia oricdrei vdtdmdri corporale sau daune asupra
bunurilor celeilalte Parli in legdturd cu implementarea proiectului.

5, Promotorul de proiect va desemna un coordonator de proiect, partenerul va
desemna un responsabil de proiect care va avea responsabilitatea operationald
pentru implementarea Proiectului 9i va servi ca punct de contact pentru comunicare si
pentru toate schimburile de documentaJie sj materiale intre pdrti.

Articolul 4 - Obliqatiile Promotorului de proiect

l

Promotorul de Proiect este responsabil penrru cooroonarea generard,
managementul si implementarea proiectului in conformitate cu cidrul de
reglementare 9i contractual specificat in prezentul Acord. Acesta i9i asumi in
exclusivitate responsabilitatea fald de operatorul de program privind implementarea
cu succes a Proiectului,

2. Promotorul de Proiect se angajeazd, printre altele:

(a) sd asigure implementarea corectd si ra timp a activitdtilor proiectului:
(b) sd informeze cu promptitudine parlenerul de iroiect cu privire la roate
circumstan!ele care ar putea avea un impact negativ asupia implementdrii
corecte 9i la timp a oricdreia dintre activitSlile Proiectului si cu privire la orjce
eventment care ar putea conduce la intreruperea temporard sau definitivS sau la
orice deviere fald de Proiect;

(c) sd asigure Partenerului de proiect acces la toate documentele, datele si
rnformaliile disponibile aflate in posesia sa, care pot fi necesare sau utile

Partenerului de Proiect pentru indeplinirea obligaliilor sale; in cazul in care astfel
de documente, date si informalii nu sunt in limba Englezd, va furniza o traducere
in limba Englezd a acestora, la solicitarea partenerului de proiect; - NU ESTE
CAZUL
(d) sd furnizeze Partenerului de proiect o copie semnatd a contractului de proiect,
inclusiv orice modificdri ulterioare ale acestuia, la data intrdrii lor in viqoare:
(e) sd consulte Parlenerul de Proiect inainte de a transmite operatoruluide piogram
orice solicitare de modificare a contractului de proiect care ar putea afecta sau
ar putea fi de interes pentru rolul, drepturile 9i obligaliile partenerului de prorect,
ce decurg din acestea,
(f) sd pregdteascd 9i. sd transmitd in timp util operatorului de program rapoarte de
progres, rapoartele intermediare, raportul final, alte documente in leqdtura cu
cererile de platd, in conformitate cu Acordul de program contractul d'e proiect
9i
astfel incat sd se respecte termenele de platd cdtre parienerul de proiect, asa
cum se prevede in prezentul Acord;
(g) sa transfere in contul bancar desemnat al Partenerului de Proiect toate pldtile
datorate, pAnd Ia termenele stabilite;
(h) sri se asigure cd Partenerul de Proiect primeste cu promptitudine toatd asisrenra
de care poate avea nevoie pentru indeplinirea sarcinilor sale;

(i)

lmplementarea activitd{ilor propuse si acceptate in cererea de finantare.
respectiv:
- managementul general al proiectului,
- coordonarea activittililor de promovare a proiectului
- Numrrea in fu nctie/recrutarea personalului multidisciplinar de specialitate pentru
serviciul social Centru de zi "lnceput sigul'
- infiintarea, dotarea, licenJiereagi funcJionarea centrului infiintat
- dezvoltarea metodologiel si a curriculumului pentru formarea specialistilor
- recrutare si formare a specialigtilor
- asigurarea suportului profesional pentru specialistii de implementare printr-o
reJea de
suport si mentoring periodic
3. obligalii ale Promotorului de Proiect privind sustenabilitatea proiectului:

PP va asigura licenlierea serviciului infiinlat conform legislaliilor in vigoare si
mentinerea licenlei pe toatd perioada de sustenabilitate respectiv s a-n i oupb

finalizarea perioadei de finanlare prin asigurarea personalului de specialitate necesare
9i prin oferirea de servicii conform standardelor minime obligatorii aplicabile centrelor
de zi. Totodati, va contribui la suslinerea financiard a serviciului prin solicitarea
subventiei de stat pe baza Legii 34/1998,

PP asigurd mentenanta echipamentelor achizilionate prin proiect. Echipamentete a
cdror durabilitate expird inainte de terminarea perioadei de sustenabilitate vor fi
scoase din inventar sau reciclate dupd caz. in cazul echipamentelor achizitionate a
cdror valoare este considerat ?n totalitate cost eligibil de cdtre op, se uoi in.ne,a
polile de asigurate pe toatd perioada sustena b ilit6tii. Toate echipamenrere
achrzitionate vor fi utilizate in perioada de sustenabilitate de cdtrelin forosur
beneficiarilor si scopul proiectului.

PP va face demersuri privind s ustenab ilitatea financiard
proiect, in colaborare cu Partenerul.

a serviciilor finantate

prin

PP va elabora un plan privind asigurarea sustenabilitdtii rezultatelor proiectului.

Articolul

5

-

ObliqaliilePartenerului de Proiect

. Partenerul de Proiect este responsabil pentru indeplinirea activitdtilor si sarcin jlor
care i-au fost atribuite in conformjtate cu Cererea de finantare, respectiv:
'1

-

asigurarea spatiul pentru infiintarea centrului de zi "inceput sigul'. cu toate utilitdtile
aferente pe perioada de proiect gi pe perioada de sustenabilitate
- asigurarea condiliilor necesare autorizdrii spa{iilor pentru oferirea de servicii,
accesibilizare, in colaborare cu PP
- numirea in funcfie/a ngaja rea personalului pentru implementare (responsabil din
partea Partenerului, asistent socio-medical),
- participare activd in dezvoltarea modelului de intervenlie si a metodologiei de lucru
- participare activd la gedinlele periodice gi activitdtile proiectului,
- sprijinirea PP prin reJelele proprii in vederea implementirii proiectului,
- intocmire rapoade aferente activitdlilor din proiect
- asigurarea participdrii asistentilor socio-medicali specializati pe nevoile familiilor
dezavantajate cu copii mici la intAlnirile reJelei de sprijin si mentoring individual.
- recrutarea beneficiarilor prin serviciul public de Asistentd sociald si facilitarea
padicipdrii la servicii
- implicare in organizarea consultirilor periodice a grupului tintd qi a beneficiarilor in
vederea adaptdrii serviciilor la nevoile lor.
2 in plus faJri de obligaJiile de mai sus, Partenerul de Proiect este obligat:

(a) sd informeze cu promptitudine Promotorul de proiect asupra circumstantelor

relevante care pot avea impact asupra corectitudinii, oportunitalii gi integralitaJii
performan!ei sale;
(b) sd furnizeze Promotorului de Proiect toate informaliile necesare pentru pregdtirea
la termenele gi in conformitate cu formularele de raportare stabilite de Promotorul
de Proiect;
(c) sd informeze imediat Promotorul de Proiect cu privire la orice caz de fraudi,
coruplie sau alt6 activitate ilegald, suspectatd sau reald, care i,a atras atentia, la
orice nivel sau in orice etapd de implementare a proiectului;

(d)

sd

pastreze toate documentele justificative aferente proiectului, inctusiv
cheltuielile suportate, fie sub formd de originale, fie in versiuni certitrcate
conforme cu originalul, pe suporturi de date acceptate in mod obisnuit, pentru cel
pulin 5 ani de la aprobare de cdtre FMC/NMFA a raportului final al proqramurur.

(e) sd furnizeze oricdrui organism care efectueazd evaluirj intermediare sau ex-post
ale Programului, precum 9i orice monitorizdri, audituri si verificdri la fa{a locurur,
numele Mecanismului Frnanciar IsEE/Norvegian], orice documente sau
informalii necesare in sprijinul evaluirii;
sa padicipe efectiv la promovarea obiectivelor, activitdtilor si rezultatelor
Mecanismului Financiar precum 9i contribulia Donatorului (Donatorilor; ra
reducerea decalajelor economice si sociale in spaliul Economic European;

in
(f)

3, obligalii ale Partenerului de Proiect privind sustenabilitatea proiectului:
PP si Partenerul Comuna Joseni au convenit Ia mentinerea serviciiior sociale infiintate
prin prezentul proiect, respectiv: serviciul centrul de zi "inceput .igrr,
;"ti":
medical prin asistenli socio-medicali specializali pe nevoile familiilor dezavantajate cu
copii mici

r;i.iri

Partenerul va pune la dispoziJia PP spaliile in care s-a infiin{at serviciul centru de zi
"inceput sigur" pe termen lung cu tiflu gratuit, gi asigurd toatd uiilitetile pe
toate
perioada de sustenabilitate a proiectului.

Totodatd va acoperi o parte a costurilor serviciului centru de zi "inceput sigui, in
valoare de 9,000 RoN/lund pe perioada sustenabilitdJii proiectului (pe s ani din data
acceptdrii raportului final al proiectului de cdtre autofitatea finan{atoare). CofinanJarea
va acoperi parlial cheltuielile serviciilor sociale, care pot fi: cheltuieli de personal,
consumabile si materiale ig ienico-san iiare, costuri de formare a personalului,
administralie si management, altele dec6t utilitdli.
Partenerul va face demersurile legale pentru atragerea de fonduri privind salarizarea
asistentului socio-medical, in colaborare cu pp.

Partenerul asigurd mentenanta echipamentelor achizilionate prin proiect, in cazul
echipamentelor achizilionate a cdror valoare este considerat in totalitate cost eligibil
de cdtre OP, se vor incheia polile de asigurate pe toatd perioada susten abilittitij.
Toate echipamentele achizilionate vor fi utilizate in perioada de sustenabilitate de
cdtre/in folosul beneficiarilor 9i scopul proiectului.

. Bugetul detaliat total al Proiectului, cota de buget a fiecdrei p6(i precum si alocarea
bugetard intre activitdJile care urmeazd a fi realizate de fiecare parte sunt stabilite in
cererea de finantare, respectiv Anexele 1a, 1b reprezentand Bugetul proiectulur cu
respectarea modificdrilor agreate de comun acord a pd(ilor, respectiv cu acordul op.
'1

2, cheltuielile suportate de Partenerul de proiect trebuie

si fie in conformitate cu
regulile generale privind eligibilitatea cheltuielilor cuprinse in Regulament, in special in
Capitolul 8 al acestuia.
3. Cheltuielile indirecte vor fi solicitate prin aplicarea urmdtoarei metode:

cheltuielile indirecte vor
Regulament, respectiv
persona

fi

solicitate prin aplicarea Articolului 8.5.1 lit. (c) din
o ratd fixd de maxim i 5 % din costurile directe eligibiie cu

tu L

4. Vaiorile proiectului in momentul depunerii cererii de finantare:

Partener

Suma totald

AsociaJia "CaritasAsistenfd Sociaid"
P1 -SAnoeoroiu de Mures
P2 *Comuna Zetea
P3 - Comuna Dealu
P4 - Comuna Corund
P5 - Comuna Joseni
PO * Comuna Remetea
PP

Din care
Cofinanlare in
bani

Din care
Cofinantare in
muncd voluntard

-

Total

63,696,00
2.842.560,00
188.240,00
188.240,00
188.240,00
201 .240,00
188.240,00
188,240,00
3,985,000,00

164.804,00
28.000,00
28.000,00
28,000,00
2B 000,00
28,000,00
30.000,00
334.804.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
63,696.00

valoarea de cofinantare a Partenerului se bazeaz| pe Hotdrarea de consiliu nr.
B/2020 privind pafticiparea Comunei Joseni, in calitate de partener in programul
"Dezvoltare locald, reducerea sdrdciei si cresterea incluziunii romilol,, Apelul
Dezvoltare locald" finantat prin Granturile SEE gi Norveg iene 2014-2021

Articolul 7 - Gestiunea financiari si modalitdlile de plati
1. Plata cotei de finan!are din grantul proiectului cdtre Partenerul de Proiect se va face
sub forma de platd in avans, rambursarea cheltuielilor efectuate si plata soldului frnar.

2. valoarea avansului virat cdtre partenerul de proiect va fi proporlional cu bugetul
Paftenerului gi primitd de Promotor in avans,

3. Plata avansului cdtre Partenerul de Proiect se va face nu mai tarziu de 1o zile
lucrdtoare de la creditarea plilii avansului din Program in contul bancar al
Promotorului de Proiect.

4.

PldJile intermediare se vor face pe baza unui model de Solicitare de platd care
urmeazd a fi dezvoltatd in perioada imediat urmdtoare semndrii contractului de
finantare gi agreat de ambele pd(i. solicitdrile de platd vor fi trimise cdtre pp dupd
acceptarea solicitdrilor de platd ale Cererile de platd vor fi transmise Promotorului de
Proiect semestrial, impreund cu o confirmare din partea responsabilului de oroiect din
padea Partenerului de Proiect, conform cdreia cheltuielile solicitate sunt in
conformitate cu principiile gi regulile stabilite in prezentul Acord,

5. Plalile intermediare citre Partenerul de Proiect se vor face, dupd verificarea si
acceptarea cheltuielilor de citre Promotorul de proiect 9i operatorui de program, in
termen de cinci zile lucrdtoare dupd intrarea sumelor aprobate de op in contul
Promotorului de Proiect.

6. Plata soldului final se va efectua dupd acceptarea raportului final si plata finald de
cdtre OP in termen de cinci zile lucrdtoare.
7. Toate sumele sunt exprimate in moneda nalionald a RomAniei, in RON.

8. Pldlile cdtre Partenerul de Proiect se vor efectua in contul bancar al Partenerului de
Proiect, exprimate in RON, identificat dupd cum urmeazd:

Numele bdncii: Trezoreria Gheorgheni

Adresa sucursalei: str, CarpaJi nr. 3, mun.Gheorgheni,jud. Harghita, Romania
Denumire Titular cont: COMUNA JOSENI
Nr. cont: 21D4831034367990

Cod IBAN: RO64TREZ35321 D4831O3XXXX
BIC/SWIFT:

9. PlaJile vor fi considerate a fi fost efectuate la data debrtririi contului Promotorulur de
Proiect,

Articolul
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Dovada cheltuielilor

1. Costurile suportate de Partenerul de Proiect vor fi justificate prin facturi achitate
sau, alternativ, prin documente contabile cu valoare probatorie echivalentd.
2. Dovada cheltuielilor va fi furnizatd Promotorului de Proiect de cdtre Partenerur oe
Proiect in mdsura necesard pentru ca Promotorul de proiect si-si respecte obligaliile
fa!5 de Operatorul de Program.
3. Atunci c6nd este necesar, dovad acheltu ielilor va avea forma impusd de operatorul
de program.

4, cheltuielile indirecte solicitate prin aplicarea unei rate fodetare nu trebuie sd fie
justificate prin documente contabile.
Articolul 9 - Rapoarte de proqres gi financiare
Rapoartele de progres si financiare ale Partenerului de proiect, conlinutul gi frecvenla
raportdrilor, precum 9i modelul acestora vor fi conforme solicrtdrilor operatorului de
Program, a Regulamentului de derulare a Programului, a contractului de finanlare
9i
Anexele aferente. Termenele de limitd vor fi cu cel pulin 10 zile lucrdtoare inainte de
termenele impuse Promotorului de proiect.

Articolul 10 - Audituri
Auditul la nivelul PP respectiv a Partenerului se va realiza prin contractarea unor
specialigti in domeniu. Pri(ile vor pune la dispozilia auditului toate documentele si
informatiile necesare pentru realizarea raportului 9i vor !ine cont de recomanddrile
acestuia.

Articolul 11 - Achizilii

1 Pdrfile vor respecta legislalia naliona16 si Europeand privind achiziJiile publice, Ia
orice nivel, in implementarea Proiectului.
2. Legisla!ia aplicabild privind achizi!iile este legislafia !drii in care se
achizitia.

efectueazd

Articolul 12 - Conflictul de interese
1. Pd(ile vor lua toate mdsurile necesare pentru a preveni orice situatie care ar putea
compromite executarea impa(iald gi obiectiva a prezentului Acord. Astfel de conflicte
de interese pot apare in special ca urmare a intereselor economice, afinitatii politice
sau nationale, legdturilor familiale sau emo{ionale, sau oricdrei alte legdturi relevante
sau a interesului comun. orice conflict de interese care ar putea se apard in timpul
executdrii prezentului Acord trebuie notificat fdrd intArziere celeilalte Pdrti. in scris. in
eventualitatea unui astfel de conflict, Partea implicatd va lua imediat toate mdsurite
necesare pentru rezolvarea acestuia.

2. Fiecare dintre Pdrti isi rezervd dreptul de a verifica dacd aceste mdsuri sunt

adecvate gi poate solicita luarea unor mdsuri suplimentare, dacd este cazul, intr-un
interval de timp pe care il va stabili. Pd(ile se vor asigura cd personalul lor, consiliul
de conducere gi directorii nu sunt pugi intr-o situatie care ar putea crea conflict de
interese. Fiecare dintre Pd(i va inlocui imediat orice membru al personalului seu care
este expus la o astfel de situatie.

Articolul 13 - Co nfide nlialitate
Pdrtile semnatare ale prezentului acord convin sd pdstreze confrdentialitatea asupra
informatiilor primite in cadrul Ei pe parcursul implementdrii proiectului, cu respectarea
obliga{iilor prevdzute de contractul de finanlare cu privire la transparentd, si sunt de
acord sd prevind orice utilizare sau divulgare neautorizate a unor astfel de informa{ii.
Par'[ile inJeleg sd utilizeze informaliile confidenliale doar in scopul de a-si indeplini
obliga(iile din prezentul Acord de Parteneriat.

1. Dreptul de proprietate intelectuald rezultatd din proiect, rapoartele precum si alte
documente elaborate de Pdr{i apatin acestora.

2. Partenerul de proiect acordd Promotorului de proiect dreptul de a folosi

liber

documentele gi informaliile legate de proiect, indiferent de forma acestora,

Articolul 15 - Rispundere
1. Promotorul de proiect si parlenerul vor rdspunde in mod individual si exclusiv fatd
de te(i, inclusiv in cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice naturd suportaie
de acegtia in timpul, ca urmare sau in legdturi cu executarea Acordului sr/sau
Parleneriatu

lu i.

2. Promotorul de proiect nu poate fi tras la rdspundere, sub niciun motlv si in niciun fel
de circumstante pentru prejudiciile sau daunele suportate de partener in timpul, ca
urmare sau in legdturd cu executarea Acordului 9i/sau parteneriatu lui.

3. Partenerul va exclude rdspunderea Pp in orice situalie legatd de pretenlii sau
ac,tjuni rezultate din incdlcarea reglementdrilor legale si/sau contractuale pnn

personalul propriu sau alte persoane cu care se afle in raporluri contractuale, precum
9i din incdlcarea drepturilor unei te(e pdrti.

Articolul 16 - Nerequli
1. Neregulile sunt definite in conformitate cu Articolul 12.2 al Regulamentului.

2. in cazul in care una dintre Pd(i ia la cunogtinld despre o nereguld, acea parte va
informa imediat cealalt6 Parte in scris.

3. in cazul in care mdsurile de remediere a unei astfel de nerequli sunt luate oe
organismele competente menlionate la capitolul 12 al Regulamentuiui, inclusiv misuri
de recuperare a fondurilor, Parlea in cauzd va fi singura rdspunzdtoare pentru
respectarea acestor mdsuri si pentru returnarea cdtre program a acestor fonduri. in
astfel de cazuri, Partenerul de Proiect va returna fondurile recuperate prin intermediul
Promotorului de Proiect,

Articolul 17 - Suspendarea pldlilor gi rambursarea
1, in cazul in care operatorul de Program, Punctul National de contact sau statui
Donator [statele Donatoare] ia decizia de a suspenda pld{ile si/sau de a solicita
rambursarea de la Promotorul de Proiect, Partenerul de proiect va lua misurile
necesare pentru a se conforma acestei decizii.

2. in sensul paragrafului anterior, Promotorul de proiect va trimite fird intdrziere
Partenerului de Proiect o copie a deciziei mentionate in paragraful anterior.

Articolul 18 - Rezilierea
. in cazuri bine justlficate, Promotorul de proiect poate renunla la cererea de grant
si poate rezilia contractul fdrd nici o penalizare, in orice moment, av6nd obligalia si
notifice in scris aceastd decizie Partenerului de Proiect, in maximum 10 de zile de la
renuntare, notificare care sd cuprindd motivele renunJdrii. in cazul in care nu se
prezinta motivele sau cele care sunt prezentate in cerere nu sunt acceptate de citre
Partenerul de Proiect, contractul va inceta din vina exclusivd a promotorului de
f

proiect.

2. oricare dintre Pd(i poate rezilia prezentul Acord in cazul incdlcdrii de

cdtre

cealaltd Parte a obligaJiilor ce-i revin.
3. Pdrlile contractuale pot rezilia contractul:

a) in cazul in care cealaltd este declarat in stare de faliment, in lichidare, are
afacerile sale in administrare judiciard, a lntrat intr-un aranjament cu creditorii, a
suspendat activitatea , este obiectul unor altor proceduri in ceea ce priveste aceste
aspecte sau in cazuri similare prevdzute de legislalia sau de reglementdrile nationale;
b) in cazul in care unul dintre pa(i are dovezi sau suspecteazd in mod senos
cealaltd parte sau orice institulie sau persoane legate de acesta de conduitd
profesionalS necorespunzdtoare in aria de activitate a proiectului implementat

impreund.
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c) in cazul in care unul dintre pi(i are dovezi sau suspecteazd in mod serios
cealaltd parte sau orice instrtulie sau persoane legate de acesta de fraud6, corup!ie,
participare la o organizalie criminald sau la orice alte activitili ilegale in aria de
activitate a proiectului implementat impreund,

in cazurile prezentate la literele (b) (c) din pct,3 prin < orice persoane legate
de acesta > se inlelege orice persoand cu competenle de reprezentare, de decrzre
sau de control in raport cu cealaltd parte contractuald.
4. in plus, in cazul rezilierii contractului de finantare pentru orice motrv, promororur
de Proiect poate rezilia prezentul Acord, cu efect imediat fdrd consecinte.

5, in cazul rezilierii unilaterale a Acordului, existd posibilitatea de recuperare a

daunelor prin cale amjabild sau in cazul in care pdrlile nu ajung la comun acord, in
jnstantele judecdtoregti competente.

Articolul 19 - Gesionarea
1. Niciuna dintre PdrJi nu va avea dreptul de a cesiona drepturile obligaliile sale in
9i
temeiul prezentului Acord fdrd acordul prealabil al celeilalte pdr1i.

2. Pd4ile au luat la cunogtinjd faptul cd orice cesionare a drepturilor obligaJiilor in
9i
temeiul prezentului Acord depinde de acordul prealabil al operatorului de program in
conformitate cu prevederile Contractului de proiect.

Articolul 20 - Amendamente
1. orice modificare a prezentului Acord, inclusiv a Anexelor sale, va face obiectul
unui acord scris incheiat intre Pdrti.

Article 21

-

Nulitate partiali

1. in cazul in care oricare dispozi{ie din prezentul Acord (sau o parte din oricare
dispozilie) este considerati de orice instanld, tribunal sau autoritate competentd ca
firnd nevalrdi, ilegale sau inaplicabild, acea dispozi{ie sau parte din dispoziJie trebuie,
in mdsura in care este necesar, sd fie consideratd ca nefdcdnd parte din Acord, fiiri
a fi afectatd validitatea 9i aplicabilitatea celorlalte dispozilii.

2.in

cazul in care o dispozilie din prezentul Acord (sau pade a oricdrei dispozilii) este
considerati ca fiind nevalidd, ilegald sau inaplicabild, pi(ile vor negocia, cu bunecredinle, modjficarea acelei dispozilii astfel incat, aia cum a fost modificatd, si fie
valabild, Iegald si executorie si, in cea mai mare mdsuri posibild, sd rispundd
intenliei iniJiale a Pa(ilor.

1 Toate notificdrile si alte comunicdri intre Pdrli se vor face in scris 9i vor fi trimise
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Pentru Promotorul de Proiect:
11

ta

Asocialia "caritas

- Asisienld sociald"

Firiala organizaJiei caritas Arba ruria

T?ls! U1t"..,_lia!a Trandafiritor nr. 61 , judelut'Mureg
fc19f
Tel./ Fax:
:

0040-265-250.191
Email: office. ms@ca ritas-a b. ro
Pentru Partenerul de Proiect:

Comuna Joseni
Adresd: 53713C - Joseni, pia{a lstv6n pap nr, 666
Tel. : 0040-266-364.498, 0040-266-354.003
Fax: 0040-371-604.229
Email: p rimjosen i@yahoo. com

2. Limba care guverneazd executarea prezentului Acord este limba romand. Toate
documentele, notificdrile si alte comunicdri prevdzute in cadrul prezentului Acord vor

fi in limba romAnd.

1. Intocmrrea, valabilitatea gi executarea prezentului Acord vor fi reglementate de
legislalia in vigoare. Legea Romand va guverna toate aspectele nerjglementate in
Acord.

2. orice Iitigiu legat de

incheierea, valabiiitatea, interpretarea sau executarea
prezentului Acord se vor solutiona pe cale amiabild, prin consultare intre pdrti.

3. Pe(ile vor face tot posibilul
.pentru a soluliona pe cale amiabild orice disputd
apdrutd intre acestea in cursul implementdrii prezentului Acord. orice neintelegere

care decurge din interpretarea.gi aplicarea prezentului Acord va fi solulionatd ie pa4i,
pe cale amiabiiS, in termen de 15 zile calendaristice de Ia notificarea acestuia. In
cazul in care pd(ile nu ajung la un consens pe cale amiabild, neintelegerile vor fi

solutionate potrivit prevederilor legale
com petente.

in vigoare de cdtre instanteie

iLidecdtoresti

4. Prezentul Acord a fost intocmit in doud exemplare originale, din care fiecare parte
primit un exemolar.

Pentru Promotorul de Proiect
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