HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și
renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.03.2022,
analizând Referatul de aprobare nr. 6282 din 30.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Botoșani privind necesitatea aprobării depunerii proiectului
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 6283 din 30.03.2022 al Direcţiei
Dezvoltare şi Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget- Finanţe, şi
Direcției Investiții și Achiziții Publice
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de
arhitectură, protecția mediului și turism,

în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ghidului specific privind regulile și condițiile
aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.1/1
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), e), alin (5) lit. k), alin. (7) lit. a), și art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și
renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani” în cadrul Planului Național de Redresare
și reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică
și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare
energetică moderată) a clădirilor publice.
Art. 2 Se aprobă Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, care este în sumă totală de
3.345.565,37 lei fără TVA, la care se adaugă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
Art. 4 Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Botoșani a tuturor cheltuielilor
neeligibile care asigură implementarea proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și
renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”, astfel cum acestea vor rezulta din
documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.
Art. 5 Se aprobă Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului „Renovare
integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”,
încheiat între U.A.T. Județul Botoșani în calitate de solicitant de finanțare și Serviciul Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani în calitate de partener, conform Anexei nr.
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Acordul

privind implementarea în parteneriat a proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și
renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”, stipulat la art. 5 din prezenta hotărâre,
precum și toate documentele necesare depunerii proiectului.
Art. 7 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr. 80 din 31.03.2022

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU
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DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI
PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI
PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL
„Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP
Botoșani”
Clădirea care face obiectul investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Renovare integrată
prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani” este situată în
strada Aleea Liceului, nr. 6, municipiul Botoșani, P+1 și este identificată prin Extrasul de Carte Funciară
nr.50898, nr. cadastral 50898-C1 (construcții adimistrative și social culturale), cu o suprafață construită
la sol de 362 mp și o suprafață desfășurată de 723 mp. La cererea beneficiarului final al proiectului, s-a
realizat un raport de audit energetic al clădirii și o expertiză tehnică.
Avand in vedere rezistenta si stabilitatea cladirii si analizând toate aspectele constatate prin
vizualizarea elementelor structurale şi nestructurale expertul tehnic constată că această cladire se
incadreaza in Risc seismic II (Rs2) și că se impun urmatoarele categorii de lucrari de interventie:
- Consolidarea spaletilor longitudinali si transversali interiori si exteriri cu un strat de beton armat
torcretat C20/25 cu grosimea de 5 cm, dispus pe ambele fete ale peretilor
- Reparatii locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent;
- Se vor reface tencuielile degradate;
- Desfacerea sarpantei existente si realizarea unei sarpante noi din lemn ignifugat,
- Injectarea cu rasini epoxidice pentru consolidare în fisurile din elementele structurale din beton si
peretii de zidarie;
- Refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de 1m si panta spre exterior 5%
prevazut cu cordon de bitum intre trotuar si cladire; se va reface pe toata latimea stratul de
umplutura de minim 50cm adancime din argila compactata pentru crearea unui ecran de
protectie; Se va realiza o hidroizolatie corespunzatoare pe perimetrul fundatiei (realizat din doua
straturi) de la cota sapaturii pana la cota +0.00m.
Conform raportului de audit energetic se recomandă lucrări de renovare energetică moderată.
Intervențiile de reabilitare termoenergetică a clădirii care fac obiectul proiectului sunt:
-izolarea termică a fațadei – parte opacă (montare termoizolație la pereți exteriori opaci, la exterior, cu
sistem din plăci de vată minerală bazatică grosime 15 cm, protejată cu tencuială subțire + termoizolare
soclu XPS 10 cm + desfacere și refacere/ reparare trotuare pentru întreaga clădire
-izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații
comune neîncălzite cu 15cm WM
-termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante la planșee superioare din
polistiren expandat, ignifugat, grosime 30cm + folie antivapori la partea caldă + strat protecție, fără
decaparea stratului termoizolant existent
- reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite, termoizolare aticuri
și membrană hidroizolatoare peste stratul de protecție
-izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații
destinate activităților la parter, protejarea cu plasmă și tencuială, montarea cu bolțuri de susținere
-termoizolare placă pe sol cu 5 cm cu polistiren extrudat XPS, refacere placă din beton armat
-înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie
termoizolantă cu performantă ridicată 3 foi de sticlă și cel puțin 2 acoperișuri, înlocuire uși de acces cu
uși din tâmplărie de aluminiu și geam termoziolator cu rupere de punte termică cu grosimea de cel pușin
6 mm, tâmplăria fiin montată spre exeriorul zidăriei cu ajutorul benzilor precomprimate, termoizolarea
pe contur goluri tâmplărie cu plăci EPS grosime 3 cm, montare profile protecție cu lăcrimar și de colț

-înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spații neîncălzite sau insuficient încălzite
-repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul de
subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică a acestuia, în scopul reducerii pierderilor termice și de
agent termic, precum și montarea robinetelor și a robinetelor de presiune diferențială de bază a
coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea
termohidraulică a rețelei
-reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic din subsoluri și coloane
distribuție
-încălzire inclusiv zonarea (control zonal ) și echilibrarea instalațiilor termice, izolarea conductelor din
subsol/ canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă
-înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare / ventilocovectoare, montare de dezaerisitoare,
montare perdea aer și încălzire la primire/ intrare
-înlocuire cazan încălzire în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO2, înlocuinduse cu cazan cu condensare, utilizând gaze compatibile cu combustibilii gazoși regenerabili
-instalarea unui nou sistem de încălzire/furnizarea apei calde de consum, instalare panouri fotovoltaice
ongrid pe acoperiș pentru producerea energie electrică alimentare boilere pentru preparare apă caldă,
instalare de baterii monocomanda cu senzori de pornire, înlocuire obiecte sanitare
-reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate
-înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED
- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare, unde acestea se impun pentru economie de
energie
-montare sistem de iluminat de urgență cu acumulatori
-montare panouri fotovoltaice pe acoperiș pentru necesar parțial de iluminat
-soluții de ventilare mecanică centralizată utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată,
montarea unei instalații descentralizate de ventilare cu recuperare de căldură
-montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și ,
după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare,
control și/sau monitorizare care vizează și fac posibilă economia de energie
-alte tipuri de lucrări: repararea trotuarelor de protecție (în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructură,
- repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice
la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și
remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- repararea elementelor de construcție ale fațadelor care reprezintă potențial pericol de desprindere și/sau
afectează funcționalitatea clădirii;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor
de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor
mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz
cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate;
-reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.
- echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanța energetică a clădirilor, republicată, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de
reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice,
inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării
ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice)
Lucrările vor fi supervizate de diriginți de șantier iar modificările de proiect vor fi realizate în cadrul
serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului.

Pentru îndeplinirea cerinței din Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din
fondurile europene aferente PNRR, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru
vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura
pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de
reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în
cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare).
Tot în cadrul proiectului sunt prevăzute și vor fi realizate măsuri de informare și publicitate precum și
contractarea de servicii de management al implementării investiției (cheltuieli eligibile conform
Ghidului specific).
Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală
pentru încălzire de 61,31% (criteriu PNRR îndeplinit) față de consumul anual specific de energie pentru
încălzire înainte de renovare, precum și la o reducere a consumului total de energie primară de 44,41%
(criteriu PNRR îndeplinit) față de nivelul înregistrat înaintea renovării. De asemenea, intervenția va
conduce la reducerea emisiilor de CO2 cu 56,95% (criteriu PNRR îndeplinit) față de nivelul înregistrat
înaintea intervenției de renovare energetică.
Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru
încălzire de cel puțin 56,80% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de
renovarea clădirii (criteriu PNRR îndeplinit).
Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară de 57,90% și
o reducere a emisiilor de CO2 de 56,69%, în comparație cu starea de pre-renovare (criteriu PNRR
îndeplinit).
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ACORDUL PRIVIND IMPLEMENTAREA ÎN PARTENERIAT
A PROIECTULUI „RENOVARE INTEGRATĂ PRIN CONSOLIDARE
SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A SEDIULUI SPCEP
BOTOȘANI”

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta 5 – Valul Renovării
Anexă la cererea de finanțare
Model C

Acord de parteneriat nr. _______/_______
privind implementarea proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică
și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”
Model orientativ
(acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale,
financiare si de orice alta natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului).
Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea
cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta.
Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României
prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat
care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru
care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.
Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării
proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie
să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le
consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației
comunitare și naționale incidente.

Art. 1. Părţile
1. U.A.T. Județul Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției, nr.1-3, telefon:
0231/514712, fax: 0231/515020, email: consiliu@cjbotosani.ro, cod fiscal 3372955., având calitatea
de Lider de proiect (Partener 1) reprezentat prin Doina-Elena FEDEROVICI – Președinte, având:

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer 12: Denumirea/adresa
unității Trezoreriei Statului: Trezoreria municipiului Botoșani, Piața Revoluției nr. 5, municipiul Botoșani:
RO32TREZ11621A428801XXXX Fonduri externe nerambursabile
RO76TREZ11621A428802XXXX Finantarea publică națională
RO23TREZ11621A428803XXXX Sume aferente TVA
2. Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani, cu sediul în municipiul
Botoșani, Blv. Mihai Eminescu, nr.57, telefon: 0231/512255, fax: 0231/510033, email:
spcepcjbotosani@bt-adm.ro, cod fiscal 3372955., reprezentat prin Ady PETRUȘCĂ – Șef serviciu, având
calitatea de Partener 2, având:

Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), prin care se
solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a investițiilor specifice
locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri
specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de
Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m).
1

2 Se vor avea în vedere prevederile art. 26 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 209/2022;
2
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Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria municipiului Botoșani, Piața Revoluției nr. 5,
municipiul Botoșani.
RO79TREZ11621G428801XXXX- Fonduri europene nerambursabile
RO26TREZ11621G428802XXXX- Finantare publica nationala
RO70TREZ11621G428803XXXX- Sume aferente TVA
RO72TREZ11621G460500XXXX- Pt sumele platite anterior.
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: „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică
moderată a sediului SPCEP Botoșani”, care este depus în cadrul Planului Național de Redresare și
Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și
reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea Integrată (Consolidare Seismică și Renovare
Energetică Moderată) a Clădirilor Publice, apel proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 precum și pe perioada
de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2)

Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului
(1)

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea
de finanţare:

Organizaţia
Lider de parteneriat
(Partener 1)

Roluri şi responsabilităţi
•
Asigură prin echipa de implementare,
managementul (implementarea și monitorizarea tehnică și
financiară) a proiectului
•
Asigură monitorizarea post-implementare a
proiectului
•
Organizează procedurile de achiziție publică de:
Lucrări de creștere a eficienței energetice
Lucrări pentru instalarea de stații de încărcare
pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice
Servicii de dirigentare de șantier
Servicii pentru elaborarea documentațiilor
tehnico-economice – studii, DALI, proiectul tehnic și
detaliile de execuție, asistența tehnică, obținere de avize,
acorduri, autorizații
Servicii de consultanță în managementul de
implementare a investiției
Servicii de comunicare și publicitate
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•
Asigură multiplicarea și diseminarea rezultatelor
proiectului
Valoare maximă eligibilă aferentă Liderului: 3.312.567,37
lei fără TVA

Partener 2

Elaborează Expertiza tehnică și Auditul energetic
Participă la elaborarea cererii de finanțare,
asigurând consiliere/date/informații/declarații/documente
necesare în elaborarea cererii de finanțare și a anexelor
acesteia și pe parcursul procesului de evaluare
Are rolul de partener asumat, monitor/evaluator
al impactului asupra comunității a acțiunilor propuse prin
proiect
În perioada post-implementare, are
responsabilitatea de a asigura exploatarea și întreținerea
investiției realizate prin proiect
Asigură multiplicarea, diseminarea și publicitatea
proiectului
Valoare maximă eligibilă aferentă Partenerului 2:

33.000 lei fără TVA
(2)

Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum este
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia
Lider de parteriat
(Partener 1)

Partener 2

(3)

Contribuţia (unde este cazul)
Liderul de parteneriat își asumă toate cheltuielile
neeligibile aferente proiectului, astfel cum acestea vor
rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul
de lucrări, solicitate în etapa de implementare

Nu este cazul

Plăţile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului
instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de
redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi
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rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de
parteneriat prevederi precum următoarele:
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
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. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer/plată,
sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.

B. Obligaţiile liderului de parteneriat
(1)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

(2)

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.

(3)

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

(4)

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer/plată,
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale
și procedurale.

(5)

Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum şi
copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile
eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi
naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6)

Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea
sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul
de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat
și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la
transfer/plată.

(7)

În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost
cauzat prejudiciul.

(8)

În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9)

Liderului 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 MDLPA.

(10)

Liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele aferente
finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit
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prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea
cererilor de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate, către coordonatorul de investiții,
conform prevederilor contractului de finanţare.
(11)

Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la
coordonatorul de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plăţile care urmează a
fi efectuate,. Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor
A. Drepturile Partenerilor 2

(1)

Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către
liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul,
prin transfer de către MDLPA, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile
angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(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 departeneriat copii
ale rapoartelor de progres şi financiare.

(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 MDLPA.

B. Obligaţiile Partenerului 2
(4)
(5)
(6)
(7)

Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, comunicării şi
publicității în implementarea activităților proprii.
Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul
elaborării cererilor de rambursare.
Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în
scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

(8)

Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau european,
abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a
finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure
condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(9)

În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul
de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice
care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea
tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele
trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

(10)

Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(11)

Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea
sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru
reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
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(12)

Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA 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
notificării.

(13)

Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice
dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în
conformitate cu dispozițiile legale.

(14)

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile
legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea
cheltuielilor de către acesta.

(15)

Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu
regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

(16)

În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul
de proiect.

(17)

Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele
liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform
legislației în vigoare.

(18)

Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în
acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(19)

În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(20)

În cazul în care unul dintre parteneri se regrage din parteneriat, liderul de parteneriat și ceilalți
parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(21)

Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA.

(22)

Cel puțin unul dintre partenerii trebuie să dețină (în proprietate publică sau administrare) o clădire
publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de cel puțin unul dintre parteneri și/sau
de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice
locale.

(23)

Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanțării
valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor
acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu
prevederile OUG nr. 124/2021.

Art. 8. Achiziții publice
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației specifice
și generală în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condiţiilor din contractul de finanţare, a
instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate, precum și a protecţiei mediului,
egalităţii de şanse şi nediscriminării.
Art. 9. Proprietatea
(1)

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a
bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, şi natura activităţii
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/
de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
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(2)

Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului
de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au facut obiectule
proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura
funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au facut
obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru
care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă
sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR,
pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării
prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.
Art. 10. Confidențialitate
Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului 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.
7

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 să convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este
convenită de toate părţile.

Art. 12. Dispoziţii finale
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.
Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener 1)
Partener 2

Doina-Elena Federovici –
Președinte Consiliul Județean Botoșani

Semnătura

Data şi locul
semnării
Botoșani
01.04.2022

Ady Petrușcă –
Semnătura
Șef Serviciu - Serviciul Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al Județului
Botoșani

Data şi locul
semnării
Botoșani
01.04.2022

