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privind modificarea i aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
<< Cresterea capacitatii de ingrijire i tratament a bolnavilor de SARS COV 2 

In Spitalul orasenesc "loan Lascar" Comanesti >> 

Consiliul Local al orasului Comfinesti, jud. Bacau, 'intrunit in sedinta ordinara din data de 
14.06.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 34332 din 31.05.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 34332/B din 31.05.2022 intocmit de Biroul Programe din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti prin care se propune 
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai proiectului << Cresterea capacitatii de 
ingrijire si tratament a bolnavilor de SARS COV 2 in Spitalul orasenesc "Joan Lascar" 
Comanesti >> si a Acordului de parteneriat actualizat intre Orasul Comanesti – UAT (Lider 
de proiect – Partener 1) si Spitalul orasenesc "Joan Lascar" Comanesti (Partener 2); 

In conformitate cu: 
- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale, cu 
modificarile i completarile ulterioare; 
- prevederile H.G. nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 
european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile i completarile ulterioare, 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 
In temeiul art. 129, alin. (1), aim. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art.139 alin.1, art. 196 alin. (1) lit, a 
si art. 197 din O.U.G. prin Codul administrativ, adopta urmatoarea: 

— 
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La L4ri 

Art.l.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba indicatorii tehnico-economici 
ai proiectului << Cresterea capacitatii de ingrijire i tratament a bolnavilor de SARS COV 2 
In Spitalul ordsenesc "Joan Lascar" Comanesti >>, actualizati, conform Anexei 1. 

Art.2. Consiliul Local al orasului Comanesti aproba valoarea totala a proiectului << 
Cresterea capacitatii de ingrijire i tratament a bolnavilor de SARS COV 2 in Spitalul 
orasenesc "loan Lascar" Comanesti >>, in cuantum de 3.647.907,63 lei (inclusiv TVA), din 
care valoare totala. 3.069.657,76 lei fara TVA si valoare TVA de 578.249,87 lei. 

Art.3.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba Acordul de parteneriat actualizat 
intre Orasul Comanesti – UAT (Lider de project – Partener 1) si Spitalul orasenesc "Joan 
Lascar" Comanesti (Partener 2), conform Anexei 2. 

Art.4.  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orasului Comanesti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor 
interesate din cadrul Orasul Comanesti – U.A.T., pentru ducere la indeplinire, cu drept de 
contestatie in termen de 30 de .zile„de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Presedinte de sedinta", 	 Contrasemneaza, 
Consilier local,/ 	 Secretar general al orasului, 

Herein Iustin 	 jurist Daniela chirila 

Nr.  /05–  
Data 14.06.2022 



Anexa nr. 1 la HCL nr 	din 14.06.2022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al PROIECTULUI 

<< CRESTEREA CAPACITATII DE INGRUIRE SI TRATAMENT A BOLNAVILOR DE SARS COV-2 

IN SPITALUL ORASENESC " IOAN LASCAR" COMANESTI >> 

Solicitant: ORASUL COMANESTI 

Beneficiar: Spitalul orasenesc "loan Lascar" 

INDICATORII: 

D Indicatori de realizare 'mediate,: 

1. Entitati publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 — 1 

entitate 

D Indicator de rezultat POIM ( indicator calitativ): 

1. Capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-00V-2/ de 

gestionare a crizei sanitare: - inainte de interventia POIM: NU 

- ulterior interventiei POIM: DA 

D Indicatori fizici: 

1. Entit5ti publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 = 1bucati 

2. Statie de aer cornprimat = 1 bucata 

3. Generator de oxigen = 2 bucati 

4. Statie automata pentru 02 = 1 bucata 

5. Statie automata pentru CO2 = 1 bucat5 

6. Teav5 cupru medical 35mm = 80m 

7. Robinet izolare cu bil5 = 4buc5ti 

8. Teava cupru medical 28mm = 50m 



BENEFICIAR: ORASUL COMANESTI, PRIN SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" 
PROIECTANT - Sc TRUST PROIECT SRL 
AMPLASAMENT: ORAS COMANESTI, STR. VASILE ALEXANDRI, NR. 1 

JUD. BACAU 	 COTA TVA 19% 

BE VIZ GENERAL 

BE VIZ GENERAL PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR PENTRU PROIECTUL << Creyterea capacitâfii 
de ingrijire fi tratament a bolnavilor de SARS COV 2 in Spitalul ordyenesc "loan Lascdr" Comaneyti >> 

Valoare (fara 	
TVA 	Valoare (inclusiv 

Nr. 	Denumirea capitolelor si 	TVA) 	 TVA) 
crt. 	subcapitolelor de cheltuieli 

lei 	 lei 	 lei 

1 . CAPITOLUL 1: 
Cheltuieli pentru oblinerea y'i amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2 Amenajarea terenului 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

Amenajari pentru protectia 
1.3 mediului si aducerea lui la starea 

initiala 
20,000.00 3,800.00 23,800.00 

1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL I 45,000.00 _ 8,550.00 _ 53,550.00 

2 . CAPITOLUL 2: 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului de intervenlie 

Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 Alimentare cu apa 3,000.00 570.00 3,570.00 
2.2 Retea de canalizare 8,000.00 1,520.00 9,520.00 
2.3 Racord electric 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

TOTAL CAPITOL 2 _ 41,000.00 7,790.00 48,790.00 

3 . CAPITOLUL 3: 
Capitolul pentru proiectare si asistemd tehnicd 

3.1 Studii 2,000.00 190.00 2,190.00 
3.1.1 Studii de teren - Studiu geo 1,000.00 190.00 1,190.00 
3.1.2 Raport privind impactul 
asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice - topo 1,000.00 0.00 1,000.00 

Documentatii-suport i cheltuieli 
3.2 pentru obtinerea de avize, 

acorduri 	i autorizatii 
10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 



Certificarea performantei 
3.4 	energetice i auditul energetic al 

cladirilor 
3.5 	Proiectare 

3.5.1. Tema de proiectare 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ 
documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz 
general 

3.5.4. Documentatiile tehnice 
necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de 
calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic i detalii de 
executie 
Organizarea procedurilor de 3.6 
achizitie 

3.7 	ConsultantA 

3.7.1. Managementul de proiect 
pentru obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 
3.8 	Asistenta tehnica 

3.8.1. Asistenta. tehnica din 
partea proiectantului 

3.8.1.1. pe perioada de executie a 
lucrarilor 
3.8.1.2. Pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor 
de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in 
Constructii 

15,000.00 2,850.00 

35,500.00 6,745.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

15,000.00 2,850.00 

5,000.00 950.00 

5,000.00 950.00 

10,500.00 1,995.00 

90,000.00 17,100.00 

272,350.00 51,746.50 

210,000.00 39,900.00 

62,350.00 11,846.50 

40,000.00 7,600.00 

10,000.00 1,900.00 

5,000.00 950.00 

5,000.00 950.00 

17,850.00 

42,245.00 

0.00 

0.00 

17,850.00 

5,950.00 

5,950.00 

12,495.00 

107,100.00 

324,096.50 

249,900.00 

74,196.50 

47,600.00 

11,900.00 

5,950.00 

5,950.00 

3.8.2. Dirigentie de santier 	 30,000.00 	 5,700.00 	35,700.00 
TOTAL CAPITOL 3 	464,850.00 	88,131.50 	552,981.50 

CAPITOLUL 4 4. 
Cheltuieli pentru investilia de hazel 

	

4.1 	Constructii i instalatii 	 224,882.20 	 42,727.62 	267,609.82 

Montaj utilaje, echipamente 

	

4.2 	 0.00 	 0.00 	 0.00 tehnologice i functionale 

Utilaje, echip. tehn. si  

	

4.3 	 1,965,497.50 	 373,444.53 	2,338,942.03 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echip. tehn. 

	

6,780.00 	 1,288.20 	8,068.20 functionale care necesita montaj 

utilaje si echipamente (statii de 

	

1,958,717.50 	 372,156.33 	2,330,873.83 CO2, 02, aer comprimat, etc) 



Utilaje, echip. tehn. si  
functionale care nu necesita 4.4 	 0.00 	 0.00 	 0.00 montaj i echipamente de 
transport 

4.5 	Dotari 	 4,169.80 	 792.26 	4,962.06 
4.6 	Active necorporale 	 0.00 	 0.00 	 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 	2,194,549.50 	416,964.41 _ 	2,611,513.91 
CAPITOLUL 5 

5.  
Alte cheltuieli 

5.1 	Organizare de santier 	 43,890.99 	 8,339.29 	52,230.28 

5.1.1. Luerari de constructii 
instalatii aferente organizarii de 	21,945.50 	 4,169.64 	26,115.14 
santier 1% 

5.1.2. Cheltuieli conexe 

	

21,945.50 	 4,169.64 	26,115.14 organizarii santierului 1% 

Comision, cote, taxe, costul 
creditului —casa constr 0,5%; 5.2 	 25,237.32 	 0.00 	25,237.32 taxa ISC 0,1%+0,5%; taxa 
timbru arh 0,05% 

5.2.1. Comisioanele i dobanzile 
aferente creditului bancii 

	

1,097.27 	 0.00 	1,097.27 finantatoare (TAXA TIMBRU 
ARHITECTC-0,05%) 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru 
controlul calitatii lucrarilor de 	 2,194.55 	 0.00 	2,194.55 
Constructii 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru 
controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru 	 10,972.75 	 0.00 	10,972.75 
autorizarea lucrarilor de 
constructii 
5.2.4. Cota aferenta Casei 
Sociale a Constructorilor — CSC- 	10,972.75 	 0.00 	10,972.75 
0,5% 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, 
avize conforme si autorizatia de 	 0.00 	 0.00 	 0.00 
construire/desfiintare - 0,5% 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, 
avize conforme i autorizatia de 	 0.00 	 0.00 	 0.00 
construire/desfiintare - 1,0% 

Cheltuieli diverse si neprevazute 
5.3 	 219,454.95 	 41,696.44 	261,151.39 10% 

Cheltuieli pentru informare si 5.4 	 15,675.00 	 2,978.25 	18,653.25 publicitate 

TOTAL CAPITOL 5 	304,258.26 	 53,013.98 	357,272.24 

CAPITOLUL 6 6.  
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste 

Pregatirea personalului de 6.1 	 10,000.00 	 1,900.00 	11,900.00 exploatare 
6.2 	Probe tehnologice si teste 	 10,000.00 	 1,900.00 	11,900.00 



TOTAL CAPITOL 6 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

TOTAL GENERAL 3,069,657.76 578,249.87 3,647,907.63 
C+M 332,827.70 63,237.26 396,064.96 

INTOCMIT -ING. BALTATESCU VASILE 

Cheltuieli pentru extinderea infrastructurii de fluide medicale cu o static de oxigen si construirea unei 
cladiri cu regim de inaltime parter si dotarea acesteia, necesarä pentru locatia statiei: 3.305.157,88 lei 
cu TVA 

Cheltuieli pentru activitati de informare i promovare a proiectului, conform regulilor de informare 
publicitate: 18.653,25 lei cu TVA 

Cheltuieli pentru managementul de project: 249.900,00 lei cu TVA 

Auditul financiar: 74.196,50 lei cu TVA 

Valoarea totala a proiectului este de 3.647.907,63 lei 

Presedinte de edinta, 

Consilier local, 

Herciu Iustin 
‘„, 

Contrasemneaza, 

Secretar general at orasului, 

jurist Daniela Chirila 

 

Nr. /05-  

Data 14.06.2022 

 

 



Anexa 2 la Hotararea de Consiliu Local nr 	 din 14.06.2022 

privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, pentru proiectul 

.<< Crefterea capacit4ii de ingrijire i tratament a bolnavilor de SARS COV 2 in Spitalul orayenesc "loan 
Lascar" Conthnesti>> 

BENEFICIAR: ORASUL COMANESTI IN PARTENERIAT CU SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI 

AMPLASAMENT: ORAS COMANESTI, STR. VASILE ALEXANDRI, NR. I, JUD. BACAU 

ACORD DE PARTENERIAT 

Art. 1. Partile 

1. Orasul Comanesti, cu sediul in localitatea Comanesti, str. Ciobanus, nr.2, cod postal 605200, judetul Bacau, codul 
fiscal 1  4353269 avand calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 

2. Spitalul orasenesc "JOAN LASCAR" Comanesti, cu sediul in localitatea Comanesti, str. Vasile Alecsandri, 
nr.1, cod postal 605200, judetul Bacau, codul fiscal 4353056 avand calitatea de membru 2/Partener 2 

au convenit urmdtoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile si obligatiile partilor, contributia financiard proprie a fiecarei parti la 
bugetul proiectului, precum si responsabilitdtile ce le revin in implementarea activitdtilor aferente proiectului: << Cresterea capacitatii 
de ingrijire si tratament a bolnavilor de SARS COV 2 in Spitalul orasenesc "loan Lascar" Comanesti >>, care este depus in 
cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 9 Protejarea sandtatii populatiei in contextul pandemiei 
cauzate de COV1D-19, Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: 
POIM/935/9/1/Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeazd fluide medicate, apel de proiecte, COD 
SMIS 155480, precum i pe perioada de durabilitate si de valabilitate a contractului de finantare. 

(2) Cererea de finantare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantd a acestui acord. 

Art. 3. Principiile de Nina practica ale parteneriatului 

( 1  ) 	Toti partenerii trebuie sd contribuie la realizarea proiectului si sä ii asume rolul lor in cadrul proiectului. asa cum acesta este 
definit in cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

(2) 	Par-tile trebuie sã se consulte in mod regulat si sä se informeze asupra tuturor aspectelor privind evolutia proiectului. 

(3) Toti partenerii trebuie sã implementeze activitatile cu respectarea standardelor profesionale si de etica cele mai inalte. 

(4) Partenerii sunt obligati sã respecte regulile privitoare la conflictul de interese si regimul incompatibilitdtilor, jar, j  cazul aparitiei 
unui asemenea conflict, sa dispund luarea masurilor cc conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

Art. 4. Roluri i responsabilitati in implementarea proiectului 
( 1 ) 	Rolurile si responsabilitdtile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor din Cererea de finantare — care este 

documentul principal in stabilirea principalelor activitdti asumate de flecare partener: 

Organizatia 	 Roluri i responsabilitati 

Orasul Comanesti (Partener 1) 	Activitatea 1 – Activitati pentru depunerea cererii de finantare 
1.1. Servicii de consultantd pentru scriere proiect = 80.000,00 lei Para TVA; 
1.2. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si 

autorizatii = 10.000,00 lei rard TVA; 
1.3. Certificat de performanta si auditul energetic al clddirilor = 15.000,00 lei Para. TVA; 
Activitatea 2 – Organizarea procedurilor de achizitie publica 
2.1. Achizitia serviciului de consultant pentru procedura achizitie = 90.000,00 lei rard TVA; 
Activitatea 3 – Activitatea de realizare a investitiei de bazd 
3.1. Demararea lucrarilor de executie = 224.882,20 lei rard TVA; 
3.2. Derularea contractelor pentru noile echipamente si dotdri = 1.969.667,30 lei Para TVA; 
3.3. Servicii dirigentie de santier si organizare santier = 73.890,99 lei Para TVA; 
3.4. Comisioane, cote, taxe = 25.237,32 lei fait TVA; 
3.5. Cheltuieli diverse si neprevazute = 219.454,95 lei rard TVA; 
3.6. Pregatirea personalului de exploatare = 10.000,00 lei fard TVA; 
3.7. Probe tehnologice si teste = 10.000,00 lei fan TVA; 
3.8. Cheltuieli pentru amenajarea terenului = 25.000,00 lei TVA; 
3.9. Cheltuieli Cu amenajdri pentru protectia mediului = 20.000,00 lei raid TVA; 
3.10. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 41.000,00 lei fait TVA; 
Activitatea 4– Activitati de informare si publicitate 



4.1. Informare i publicitate = 15.675,00 lei TVA; 
Activitatea 5 — Activitatea de management project  
5.1. Achizitia serviciilor de consultant pentru implementarea proiectului = 130.000,00 lei fara TVA; 
5.2. Audit financiar = 62.350,00 lei fara TVA. 

Spitalul ora§enesc "IOAN LASCAR" Comane§ti (Partener 2) 
Activitatea 1 — Activitati pentru de_punerea cererii de finantare  
1.1. Achizitie servicii proiectare — elaborare studiu de fezabilitate = 25.000,00 lei fait TVA; 
1.2.Achizitie servicii de realizare a Studiului geotehnic = 1.000,00 lei Para TVA; 
1.3.Achizitie servicii de realizare a Studiului topografic = 1.000,00 lei fail TVA; 
1.4.Elaborare proiect tehnic = 10.500,00 lei fara TVA; 
Activitatea 2 — Activitati de realizare a investitiei de baza:  
2.1. Asistenta tehnica = 10.000,00 lei fara TVA. 

	

(2) 	Responsabilitati §i angajamente financiare intre parteneri 
Partenerii vor asigura contributia la cheltuielile totale ale proiectului a§a cum este precizat in Cererea de finantare i in 
prezentul acord. 

Organizatia 	 Contributia (unde este cazul) 
Ora§ul Comanqti (Partener 1) Valoarea contributiei 0,00 lei (in lei MM.  TVA) NU ESTE CAZUL 
Lider de project 	 Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului (%)  
Spitalul ord§enesc "IOAN 	Valoarea contributiei 0,00 lei (in lei fait TVA) NU ESTE CAZUL 
LASCAR" Comaneti 	Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului (%) 
Partener 2  

Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonantei de urgent5 a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului incepe la data semnarii prezentului Acord si inceteaza la data la care Contractul de 
Finantare aferent proiectului i§i inceteaza valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finantare 
conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

Art. 6. Drepturile si obligatiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de proiect are dreptul s5 solicite partenerului furnizarea °fiat -or informatii i documente legate de project, 

In scopul elaborarii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. 

Obligatiile liderului de parteneriat 

	

) 	Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare i Contractul de finantare. 
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, ii va informa despre progresul in 

implementarea proiectului §i ii va fiimiza copii ale rapoartelor de progres §i financiare. 
(3) Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), trebuie s5 fie convenite cu 

partenerul inaintea solicitãrii aprobarii de catre Autoritatea de management pentru Programul Operational 
Infrastructura Mare. 

(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desra§urarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie 
publica, conform normelor in vigoare. 

(5) Liderul parteneriatului este responsabil Cu transmiterea cererilor de prefinantare/platairambursare catre autoritatea 
de management conform prevederilor contractului de finantare, conform procedurii. 

(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obtinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile 
angajate de partener, care au fost certificate ca eligibile. 

(7) in cazul in care partenerul nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligatiile ce Ii revin (e.g. implementarea 
unor activitati, asigurarea contributiei la coftnantarea proiectului, respectarea normelor in vigoare privind procedura 
de atribuire a contractelor de achizitie publica), liderul de parteneriat va prelua in totalitate responsabilitatea de a 
indeplini aceste obligatii sau va inlocui partenerul respectiv. 

(8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului aferente cheltuielilor 
proprii conform notificarilor §i titlurilor de creanta emise pe numele sail de catre Autoritatea de management. 

Art. 7. Drepturile si obligatiile Partenerului 2 
Drepturile Partenerului 2 

(1) 	Cheltuielile angajate de Parteneml 2 sunt eligibile In acela§i fel ca §i cheltuielile angajate de care liderul de proiect 
corespunzator rolurilor avute in proiect. 



(2) Partenerul are dreptul, prin transfer de catre liderul de proiect, la fondurile obtinute din procesul de rambursare 
pentru cheltuielile angajate de catre acestia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerul are dreptul sä fie consultat cu regularitate de catre liderul de proiect, sä fie informat despre progresul in 
implementarea proiectului i sä i se fiirnizeze, de catre liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres 
financiare. 

(4) Partenerul are dreptul sä fie consultat, de catre liderul de proiect, in privinta propunerilor pentru modificari 
importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), inaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea de 
management 

Obligatiile Partenerului 2 
(1) Parteneml este obligat sa puna la dispozitia liderului de proiect documentatiile de atribuire elaborate in cadrul 

procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, spre verificare. 
(2) Partenerul este obligat sã transmita copii conforme cu originalul dupa documentatifie complete de atribuire elaborate 

In cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, in scopul elaborarii cererilor de rambursare. 
(3) Partenerul este obligat sã furnizeze once informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect, solicitate de 

catre Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau once alt 
organism abilitat sä verifice sau sã realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din 
instrumente structurale. 

(4) Partenerul este obligat sã fumizeze liderului de proiect once informatii sau documente privind implementarea 
proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres. 

(5) Partenerul este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform 
notificarilor i titlurilor de creanta emise pe numele lor de catre Autoritatea de management. 

Art. 8. Achizitii publice 
Achizitiile in cadrul proiectului vor fi acute de catre fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea conditiilor din 

contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM/01 si/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9 Proprietatea 
(1) Partile au obligatia sã mentina proprietatea proiectului i natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o 

perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare / dare in exploatare i sa asigure exploatarea i intretinerea in aceasta 
perioada - in cazul unei operatiuni constand in investitii in infrastructura sau productie. 

(2) Inainte de sfarsitul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a 
echipamentelor, bunurilor etc. achizitionate prin proiect, precum si a titlurilor i drepturilor de proprietate 
intelectuala i industriala privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atasate raportului final. 

(3) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate din finantarea 
nerambursabila, la locul de desfasurare a proiectului i exclusiv in scopul pentru care au fost achizitionate. 

(4) Partile au obligatia sä nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin 
Programul Operational pe o perioada de 5 ani de la fmalizarea proiectului, conform paragrafului (I). 

Art. 10. Confidentialitate 

(I) 	Partile semnatare ale prezentului acord convin sä pastreze in stricta confidentialitate informatiile primite in cadrul 
pe parcursul implementarii proiectului si sunt de acord sa previna once utilizare sau divulgare neautorizata a unor 

astfel de informatii. Panne inteleg sa utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile 
din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 11 Legea aplicabila 
(I) 	Prezentului Acord i se va aplica i va fi interpretat in confonnitate cu legea romana. 
(2) Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convind in scris asupra modificarii anumitor clauze, prin act 

aditional, oricand interesele lor cer acest lucru sau and aceste circumstante au loc si nu au putut fi prevazute in 
momentul in care s-a incheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 12 Dispozitii finale 
(1) 	Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care partile nu be pot solutiona pe 

cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 
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