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Acord de parteneriat

Pentru realizarea proiectului: ,, Centru multifunctional pentu servicii

sociale" , in comuna Albesti, judetul Mures

Acordul de parteneriat este supus legislaliei din Romdnia Si se

tncheie pdnd cel tdrziu la depunereq cererii de finantare Si este parte

integrantd din aceasta.

in conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice

aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui

poiect, este responsabil cu asigurarea implementdrii proiectului Si a
respectdrii tuturor prevederilor contractului de finanlare, sens tn care

acesta trebuie sd aibd tn vedere includerea tn acordul de parteneriat, dupd

cctz, e oricdror prevederi pe care acesta le considerd necesare Si cnre nu

contravin, tn niciun fel, prevederilor contractului de finanfare, legislaliei

comunitare Si nalionale incidente.

Art. 1. Pir{ile

1. UAT ALBESTI, comuna ALBESTI , STR. LLINGA, NR.123, judetul

Mures, cod fiscal 5902730, cont RO36TF.F,224A510103580403X

deschis la Trezoreria Sighisoara av6nd calitatea de Lider de proiect

,,Centru multifunctional pentu servicii sociale" reprezenti de

Sovrea Nicolae , in calitate de reprezentant legal

2. FUNDATIA METRO I{INISTRIES, cu sediul in sighisoara, str.

Zugravilor nr. 19, codul fiscal 5093663 , cont

RO55BTRLO27OL2O5A50188XX, deschis la Banca Transilvania,

avdnd calitatea de Partenet 2 , reprezentl de Dionis Bodiu, in

calitate de Presedinte Fundatie

au convenit urmdtoarele:
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Lrt.2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile qi obligaliile

pd(ilor, contribulia financiari proprie a fiecdrei parti la bugetul

proiectului, precum gi responsabilitaflle ce 1e revin in implementarea

activitElilor aferente proiectului: ,,Centru multifunctional pentu servicii

sociale", care este depus in cadrul:

,,Grupul de Actiune Locala (GAL) Saschiz pentru MASURA 06168 '
Investilii in infrastructura socia16".

Precum $i pe perioada de durabilitate Ei de valabilitate a contractului

de finanfare.

(2) Prezentul acord se constituie anex6 la cererea de finantare.

Art. 3. Roluri gi responsabilitlfi in implementarea proiectului

(1) Rolurile qi responsabilitdlile sunt descrise in tabelul de mai jos qi

corespund prevederilor din Cererea de finanlare:

Organiza{ia Roluri gi responsabilitl{i

Lider de parteneriat

PARTENER 1

UAT ALBESTI

1. Activitati privind consultanta si
man agementul pr oiectul ui;

Va derula impreuna cu partenerul si

consultantul activitati specifice

managementului de proiect,

r Intocmirea cererilor de

plata/cererilor de rambursare si a

rapoartelor solicitate de Contractul de

finantare si transmiterea la Organismul

Intermediar a documentelor justificative ce

insotesc cererile de plata/rambursare spre a

fi verificate de catre acesta in vederea

efectuarii platilor solicitate ;

o elaborarea
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2.

documentatiei de implementare a

proiectului si depunerea acesteia la

Organismul Intermediar si intocmirea

tuturor rapoartelor preyazrtte in Contractul

de finantare;

. stabileste si urmareste

indeplinirea sarcinilor conform planului de

activitati necesar in vederea pregatirii si

depunerii proiectului spre finantare;

o coordoneaza activitatile

din planul de activitati;

Valoarea alocata activitatii este de 1.023,76

euro.

Activitati de proiectare

Activitati de elaborare a documentatiei faza

Studiu de Fezabilitate necesara depunerii

cererii de finantare precum si a documentatie

faza PT necesara executie lucarilor si a

studiilor de teren in suma de 14.870,19euro.

3. Achizitii;

Va derula impreuna cu consultantul in
activitatea de elaborare a documentatiilor

privind aplicarea procedurilor de achizitie

Valoarea alocata activitatii este de 639,85

euro.

4 Informare gi publicitate;

Va implementa activitatile de informare si

promovare la nivel de proiect. De asemenea,

va asigura vizibilitqteg pryigcJglu!, V_afo-a1gg

wL
l



alocata: nu este alocare financiara

5 Executarea lucrarilor

Va sigura impreuna cu partenerul si dirigintele

de santier - urmarirea derularii lucrarilor de

Executia lucrarilor implica totalitatea

actiuni lor s i cheltuieli lor nece s ar e r ealizarii
investitieie(executie lucrari, asistenta tehnica

din partea proiectantului, dirigentie de santier,

orgnizare de santier, cheltuieli diverse si

neprevazute)

Valoarea alocata activitatii 202.395,39 Euro,

din aceasta 50.000,00 euro reprezintata

valoarea cheltuielilor eligibile.

6 Dotqrea

Va urmari impreuna cu partenerul dotarea

Centrului. Dotarea centrului vafi asigurata

de partener din sponsorizari

7. Audit financiar

Activitate ce se va desfasura in conformitate

cu prevederile ghidului solicitantului si a

contractului de finantare

SAcreditqrea Centrului nou creat

Sprijina partenerul in demersurile privind
acreditarea cafurnizor de servicii sociale a

Centrului creat in urma implementarii

proiectului

Valoarea alocata activitatii: nu este alocare

financiara
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7, Activitati privind managementul

proiectului;

Va derula impreuna cu liderul si consultantul

activitati specifice managementului de proiect,

o Intocmirea cererilor de

plata/cererilor de rambursare si a

rapoartelor solicitate de Contractul de

finantare si transmiterea documentelor

justificative ce insotesc cererile de

plataharrrbursare spre a fi verificate de catre

acesta in vederea efectuarii platilor

solicitate;
o elaborarea

documentatiei de imPlementare a
proiectului si depunerea acesteia la si

intocmirea tuturor rapoartelor prevazute in

Contractul de finantare;

o stabileste si urmareste

indeplinirea sarcinilor conform planului de

activitati necesar in vederea pregatirii si

depunerii proiectului spre finantare;

. coordoneaza activitatile

din planul de activitati;

Valoarea alocata activitatii: nu este cazti

2 Doturea

Va asigura prin sponsorizari dotarea centrului

atat cu echipamente cat si cu mobilier.

Valoarea alocata activitatii este de

aproximativ 24.473,1 I Euro.

3. Selectia personalului

Intrucat este singurul specializat pentru

PARTENER 2

FUNDATIA
METRO
MINISTRTES
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coordona selectia si angajarea personalului ce

urmeazasa asigure serviciile din Centrul

social nou infiintat. Se vor asigura timp de 5

ani, 5 locuri de munca, dintre care 4 platite

cu un salariu brut de 1.900 lei/luna si unul

ptatit cu un salariu brut de 3.800 lei/luna.

Valoarea alocata activitatii este de 684000 Iei

(echivalentul a t47112.6 euro) si nu se

regaseste in bugetul proiectului.

4. Licen(ierea serviciilor sociale oferite in
Centru
in baza certificatului de furnizor de servicii

sociale pe care tl deline, fiind acreditat ca

furnizor de servicii sociale, va licenlia

serviciile sociale oferita tn incinta Centrului,

comform cu prevederile legislaliei tn vigoare.

Valoarea alocata activitatii nu are alocare

financiara

(2) Contribulia la co-finanlarea cheltuielilor totale ale proiectului

Liderul va asigura contribulia la co-finanlarea cheltuielilor totale ale

proiectului aqa cum este precizatin Cererea de finantare qi in prezentul

acord.

valoarea cheltuietilor etigibite (in Eur qi %) - 50.000'00 /
20.54212o/o

Valoarea totala (in Eur qi %) '243.402,31 I l00o/o
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Organizatia Contribu{ia (unde este cazul)

Lider de parteneriat

PARTENER 1

UAT ALBESTI

Valoarea contribuliei la total cheltuieli

eligibile (tn Eur Si %o) - 50.000,00 / 20.5421%

Valoarea contribuliei la total cheltuieli

neeligibile (tn Eur ;i %r) - 168.929,20 /
69.40329%

Valoarea contribuliei la valoarea totald a

proiectului (in Eur $i %") - 218.929,20 /
89.94541%

PARTENER 2

FUNDATIA
METRO
MINISTRIES

Valoareq contribuliei
proiectului (in Eur

Euro/10.05459%

la valoarea totald ct

Si %o)- 24.473,1I

(3) P161ile

ResponsabilitAlile privind derularea fluxurilor financiare se vor rcaliza in

conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 4012015

privind gestionarea financi ard a fondurilor europene pentru perioada de

programare 2Ot4-2020 qi ale Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanlei de urgent[ a Guvernului nr. 4012015 privind

gestionarea financiari a fondurilor europene pentru perioada de programare

2014-2020, aprobate prin HG nr. g3l2}t6. in acest sens, se vor inlude in

acordul de parteneriat prevederi precum urmdtoarele:

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile Partenerul 2

FUNDATIA METRO MINISTRIES va depune la liderul de

parteneriat o oerere de rambursare/platd pentru cheltuielile efectuate

conform acordului de parteriat gi toate documentele justificative,

inclusiv dosarul achiziliilor publice derulate de aceqtia;

LI:
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liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de

rambursarelplatd cdtre Ol/autoritatea de managementl, iar autoritatea

de management vireazd, dupb efectuarea verificdrilor necesare,

valoarea cheltuielilor nerambursabile in conturile liderului de

parteneriatlpartenerilor care le-au efectuat, Ei in concordanld cu

valoarea corespunzdtoare activitAliilactivitdyilor proprii din proiect,

asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) Ei (2) din acordul de

parteneriat.

liderul de parteneriat qi Partenerul igi cuprind in bugetul propriu

sumele pentru creditele de angajament qi creditele bugetare in limita

sumei necesare finanldrii valorii corespunzStoare activitAlii/activit[1ilor

proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de

parteneriat, anexd la cererea de finan{are2.

Art,4, Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semndrii prezentului

Acord gi inceteazd la data la care Contractul de Finanlare aferent

proiectului iqi inceteazd, valabilitatea. Prelungirea perioadei de

valabilitate a contractului de finanlare conduce automat la extinderea

Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

b)

c)

1 A se vedea art. 35 atin (1) din Normete metodotogice aprobate prin HG nr.93/2016;
2 A se vedea art. 8 atin (1) din OUG nr. 40/2015).
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Art. 5. Drepturile 9i obliga(iile liderului de parteneriat - UAT
ALBESTI

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul s6 solicite celorlal1i parteneri

furnizarea oric[ror informalii qi documente legate de proiect, in scopul

elabordrii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/platd, sau a

verific[rii respectlrii normelor in vigoare privind atribuirea contractelor

de achizilie.

B. Obliga(iile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat - UAT ALBESTI va semna Cererea de finanlare

gi Contractul de finanlare.

(2) Liderul de parteneriat UAT ALBESTI va consulta Partenerul cu

regularitate, ii va informa despre progresul in implementarea

proiectului gi le va furniza copii ale rapoartelor de progres qi financiare.

(3) Propunerile pentru modificdri importante ale proiectului (e.g. activitili,
parteneri etc.), trebuie si fie convenite cu Partenerul inaintea solicitdrii

aprobirii de c6tre autoritatea finantatoare

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cdtre autoritatea

finantatoare a cererilor de rambursarelplatd, impreund cu documentele

justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor

contractuale qi procedurale.

(5) Liderul de parteneriat are obligalia indosarierii Ei pistr[rii tuturor

documentelor proiectului in original precum qi copii ale documentelor

partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitilile gi

cheltuielile eligibile in vederea asigurdrii unei piste de audit adecvate,

in conformitate cu legislalia comunitard qi nalional[. Toate

documentele vor fi pSstrate pdni la inchiderea oficiald a Programului

sau pdni la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare

intervine ultima.

9s.



(6) in cazul in care autoritAflle cu competenle in gestionarea fondurilor

europene constatd neindeplinirea sau indeplinirea pat\iald a

indicatorilor de rezultatlobiectivelor proiectului, in conformitate cu

prevederile art. 6 din OUG nr.6612011, in funclie de gradul de realizare

a indicatorilor de reanltatlobiectivelor aferenli activitSlilor proprii,

liderul de parteneriat Ei Partenerul rdspund proporlional sau in solidar

pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/platd.

(7) tn cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat rdspunde solidar cu

partenerul din vina cdruia a fost cauzat prejudiciul.

(8) in cazul rezilieriilrevocdrii contractului/ordinului de finanlare, liderul

de parteneriat gi Partenerul rdspund in solidar pentru restituirea sumelor

acordate pentru proiect.

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate

in cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificdrilor

qi titlurilor de creanld emise pe numele siu de citre Autoritatea

finantatoare

Art. 6. Drepturile gi obliga(iile partenerilor

A. Drepturile Partenerului 2 - FUNDATIA METRO MINISTRIES

(1) Partenerul are dreptul sd fie consultat cu regularitate de citre liderul de

parteneriat, Sd fie informat despre progresul in implementarea

proiectului gi si i se furnizeze, de cdtre liderul departeneriat copii ale

rapoartelor de progres gi financiare.

(2) Partenerul are dreptul s[ fie consultat, de c[tre liderul de parteneriat, in

privinla propunerilor pentru modificiri importante ale proiectului (e.g.

activitSli, parteneri etc.), inaintea solicit[rii aprobdrii de citre

autoritatea finantatoare.
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B. Obligafiile Partenerului - FUNDATIA METRO I\IINISTRIES

(3) Partenerul are obligalia de a respecta prevederile legislaJiei nationale Ei

comunitare in vigoare in domeniul achiziliilor publice, ajutorului de

stat, egalitalii de ganse, dezvoltirii durabile, informdrii qi publicitalii in

implementarea activitalilor proprii.

(4) Partenerul este obligat sd pund la dispozilia liderului de parteneriat

documentatiile de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a

contractelor de ach\zi1ie publicS, spre verificare.

(5) Partenerul este obligat s[ transmitd copii conforme cu originalul dupd

documenta{iile complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de

atribuire a contractelor de achizilie public6, in scopul elabordrii

cererilor de rambursare.

(6) Partenerul este obligat s[ transmitd copii conforme cu originalul dupd

documentele justificative, in scopul elabor[rii cererilor de

rambursarelplatd

(7) Partenerul este obligat sd pund la dispozilia autoritatii finantatoare, sau

oricdrui alt organism nafional sau european, abilitat de lege,

documentele gi/sau informaliile necesare pentru verificarea modului de

utilizare a finanldrii nerambursabile, la cerere qi in termen de maximum

5 (cinci) zile lucrdtoare, ;i sd asigure condiliile pentru efectuarea

verificdrilor la fala locului.

(8) in vederea efectudrii verificdrilor prevdzute la alin. anterior, Partenerul

are obligalia sd acorde dreptul de acces la locurile qi spaliile unde se

implementeazd Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care

au legdturd directi cu proiectul, gi sd pun[ la dispozilie documentele

solicitate privind gestiunea tehnicd qi financiard a Proiectului, atdt pe

suport h6rtie, c6t Ei tn format electronic. Documentele trebuie sa fie

uqor accesibile Ei arhivate astfel inc6t, s[ permitd verificarea lor.

(9) Partenerul este obligat si fumizeze liderului de parteneriat orice

informalii sau documente privind implementarea proiectului, in scopul

elabordrii rapoartelor de progres.



(10) in cazul in care autoritdlile cu competente in gestionarea fondurilor

europene constati neindeplinirea sau indeplinirea parfiali a

indicatorilor de reniltatlobiectivelor proiectului, in conformitate cu

prevederile art. 6 din OUG nr.66120t1, in func{ie de gradul de realizare

a indicatorilor de rentltat/obiectivelor aferenli activitdlilor proprii,

Partenerul rdspunde proporlional sau in solidar pentru reducerile

aplicate din sumele solicitate la rambursare/plati.

(11) Partenerul are obligaJia de a restitui autoritatii finantatoare, orice sumd

ce constituie platd nedatoratd/sume necuvenite plitite in cadrul

prezenfului contract de finanlare, in termen de 5 zile lucrdtoare de la

data primirii notificdrii.

(12) Partenerul este obligat sd lini o eviden!6 contabili distinctd a

Proiectului, utilizdnd conturi analitice dedicate pentru reflectarea

tuturor operaliunilor referitoare la implementarea Proiectului, in
conformitate cu dispoziliile legale.

(13) Partenerul este obligat si pund la dispozilia auditorului financiar

independent si autorizat in condiliile legii toate documentele si/sau

informaliile solicitate si sd asigure toate condiliile pentru verificarea

cheltuielilor de cdtre acesta.

(14) SA pdstreze toate documentele originale, inclusiv documentele

contabile, privind activitilile qi cheltuielile eligibile in vederea

asigurdrii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu

regulamentele comunitare qi nalionale. Toate documentele vor fi
p[strate cel pulin 5 (cinci) ani dupd expirarea perioadei de valabilitate a

contractului de finanlare.

(15) tn cazul unui prejudiciu, partenerul din vina cdruia a fost cauzat

prejudiciul r6spunde solidar cu liderul de proiect.

(16) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificdrile qi

titlurile de creanld se emit pe numele liderului de

parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli,

conform legislaliei in vigoare.
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(17) Partenerul pe numele cdrora a fost emis titlul de creanld au obligalia

restituirii sumelor cuprinse in acestea Ei asigurarea din resurse proprii a

contravalorii acestora.

(18) in carul rezi\ieriilrevocdrii contractului/ordinului de finanlare, liderul

de parteneriat Ei Partenerul rdspund in solidar pentru restituirea sumelor

acordate pentru proiect.

(19) Partenerul este linut de respectarea de c6tre liderul de parteneriat a

termenului de restituire menlionat in decizia de reziliere a sumelor

solicitate de autoritatea finantatoare

Art. 7. Achizi{ii publice

(l) Achiziliile in cadrul proiectului vor fi fEcute membrii parteneriatului,

cu respectarea legislaliei in vigoare, a condiliilor din contractul de finanlare

gi a instrucliunilor emise de autoritatea finantatoare qi/sau alte organisme

abilitate.
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Art. 8. Proprietatea

(1) Pdrfile au obligalia sd menlin5 proprietatea imobilului reabilitat si

extins, a bunurilor achizilionate, inclusiv a mijloacelor de transport gi

natura activitAfli pentru care s-a acordat finantare, pe o perioad[ de cel

putin 5 ani de la data efectuArii p15!ii finalel de dare in exploatare qi si
asigure exploatarea gi intrelinerea in aceast[ perioad[.

(2) inainte de sfdrgitul proiectului, p64i1e/Partenerii vor conveni asupra

modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor,

bunurilor, a mijloacelor de transport etc. ce au facut obiectul

proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atagate raportului final

(3) PA4ile au obligaJia de a asigura funclionarea tuturor bunurilor,

echipamentelor, a mijloacelor de transport, acolo unde este cazul, ce au

facut obiectul finanldrilor nerambursabile, la locul de desfrqurare a

proiectului gi exclusiv in scopul pentru care au fost achizilionate.

(4) P6(ile au obligatia sd foloseascd conform scopului destinat gi sd nu

vdndd sau s[ instrdineze, sub orice form6 obiectele / bunurile, fie ele

mobile sau imobile, din cadrul proiectului, pe o perioad[ de minim 5

ani de la darea in folosinta.

Art. 9. Confiden{ialitate

(1) P64ile semnatare ale prezentului acord convin si pdstreze in stricti
confidenlialitate informaliile primite in cadrul gi pe parcursul implementdrii
proiectului gi sunt de acord sd previni orice utilizare sau divulgare

neautorizatd a unor astfel de informalii. Pdrfile inleleg sd utilizeze

informaliile confiden{iale doar in scopul de a-gi indeplini obliga}iile din

prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabill

(1) Prezentului Acord i se va aplica gi va fi interpretat in conformitate cu

legea romdnS.

(2) Pe durata prezentului Acord, p64i1e vor avea dreptul s[ convind in scris

asupra modificdrii anumitor clauze, prin act adilional. Orice modificare



a prezentului acord va fi valabild numai atunci c6nd este convenit[ de

toate pdrfiIe.

Art. 11 Dispozi(ii finale

(1) Toate posibilele dispute rcntltate din prezentul acord sau in legitur[ cu

el, pe care pdr\ile nu le pot solutiona pe cale amiabilS, vor fi solutionate

de instantele competente.

lntocmit in 2 (doua) exemplare, in limba rom6n6, cdte unul pentru fiecare

parte gi un original pentru cererea de finanJare.

Semnituri

Lider de parteneriat sovREA NICOLAE - Primar

UAT ALBESTI

DIO\S BODILI - reprezentat Semnffitila,:w1-4FUNDATIA METRO
MINISTRIES
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