
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea mcheierii Acordului de parteneriat intre Unitatea

Administrativ Teritoriala Municipiul Campina, in caIitate de partener si
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de lider de

parteneriat, m vederea realizarii proiectului
"Sprijin la niveluI regiunii Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte

finantate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate
urbana, regenerare urbana, infrastructura si servicii publice de turism,

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutiera
de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri

de legatura - 5D2"

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.32.899/12 august 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ
Teritoriala Municipiul Campina, in calitate de partener si Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Sud Muntenia, in calitate de lider de parteneriat, in vederea realizarii
proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte
finantate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbana,
regenerare urbana, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv
variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura - 5D2" ;

Tinand seama de:
- raportul nr.32.902/12 august 2021, promovat de Directia investitii -

Compartimentul Programe Finantare Europeana din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul nr.32.904/12 august 2021, promovat de Directia economica din
cadrul Primariei Municipiului Campina,

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fmam;e, programe fman^are europeana,
administrarea domeniului public si privat $i agricultura;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.32.905/12august2021.

In baza prevederilor:
- O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea unui

sprijin fmanciar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021- 2027, destinat fmantarii
prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014- 2020 (POAT 2014-2020) si
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM);

- art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la fmantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, aprobat prin Decizia
CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificarile si completarile ulterioare;



- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
fmantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificarile si completarile
ulterioare.

A.

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3) si ale art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(l), alin (2), lit."e" si alin.(9), lit."a" din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3) lit. "f' din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba Acordul de parteneriat intre U.A.T. Municipiul Campina,
in calitate de partener si ADR Sud Muntenia, in calitate de lider de parteneriat,
pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru
pregatirea de proiecte fmantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura si servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutiera de
interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura - 5D2" in
cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, Axa
prioritaral - Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte
fmantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri, Obiectivul
Specific 1.1 Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte fmantate din FESI de a
pregati si de a implementa proiecte mature, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina, dl. Moldoveanu
Ioan Alin, sa semneze toate documentele aferente, in numele Unitatii Administrativ
Teritoriale Municipiul Campina.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instin4iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei investh;ii;
- Directiei economice.

Presedintedes^din{a, Contrasemneaza,
Corysilier, Secretar General,

LupuOvia-Rodica MoIdoveanuJEtena

Campina, 12 august 2021
Nr.ll5



/a MCL or.

ACORD DE PARTENERIAT
Tncheiat Tntre beneficiar si parteneri pentru realizarea proiectului

"Sprijin ta nivelut regiunii Sud Muntenia pentru pregot/reo de proiecte finantate
programare 2021-2027pe domeniiie mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura si

servicii pubtice de turism, indusiv obiectiveie de patrimoniu cu potential turistic si
infrastructura rutiera de interesjudetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de

iesatura - 5D2"

Nr. 15331/11.08.2021

(Acordul de parteneriat este supus legislatiei din Romania si se Tncheie pana cel tarziu la data
semnarii contractului de finantare fiind parte ;ntegranto din acesta.

Prezentul acord se poate completa cu prevederi specifice proiectului respectiv, Tnsa orice
eliminare/modificare din cadrul prezentului acord de parteneriat se poate efectua numai cu
ojustificare prealabila si care sa nu contravina prevederilor /ega/e incidente domeniului.)

Art. 1. Parteneri

1. Agentia pentru Dezvoltare Resionala Sud Muntenia, organism neguvernamental, non profit
si de utilitate publica, care se organizeaza si functioneaza Tn conditiile Legii nr. 315/2004
privind dezvoltarea regionala tn Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu sediul
in Calarasi, strada General Constantin Pantazi, nr. 7A, codul fiscal 11390243, avand calitatea
de solicitant Tn cadrul POAT si Lider de parteneriat, reprezentat prin domnul Liviu Gabriel
MUSAT, Director General

2. Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Campina, cu sediul in Bulevardul Culturii
nr. 18, Municipiul Campina, judetul Prahova, codul fiscal 105600, avand calitatea de
Partener, reprezentat prin domnul loan Alin MOLDOVEANU, Primar

au convenit urmatoarele:

Art. 2. lnterpretare

(1) Orice expresie si/sau cuvant care nu este definit in prezentul Acord, dar este definit in
Contractul de finantare/Cererea de finantare va avea Tntelesul prevazutin aceste documente.
Tn prezentul acord, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica altfel.

(3) Tn Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea in mod specific la forma
curenta a acelui contract asa cum a fost acesta amendat.

(4) Tn Prezentul Acord, titlurile si cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai usoara referinta si
nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord.

Art. 3. Obiectul

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile si obligatiile partilor, contributia financiara
proprie a fiecarei parti la bugetul proiectului, precum si responsabilitatile ce le revin Tn



implementarea activitatilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul regiunu Sud Muntenia
pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027pe domeniile
mobititate urbana, regenerare urbana, infrastructura si servicii publice de turism, indusiv
obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutiera de interesjudetean,
indusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de lesatura - 5D2" ce va fi depus in cadrul
Programului Operational Asistenta Tehnica 2014 - 2020, pe Axa Prioritara 1 - Actiunea 1.1.1.
,,Asistenta orizontala pentru beneficiarii fondurilor ESI si specifica pentru beneficiarii POAT,
POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI".

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul resiunii Sud Muntenia pentru pre$atirea de proiecte
finantate din perioada de programare 2021-2027pe domeniile mobilitate urbana, regenerare
urbana, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potential turistic si infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare
si/sau drumuri de lesatura - 5D2" este acela de a elabora documentatia tehnico - economica
necesara proiectelor de investitii in domeniul/ domeniile mobilitate urbana, regenerare
urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau
drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare), infrastructura si
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, ce urmeaza a
fi depuse la finantare in perioada de programare 2021-2027 si anume:

- ,,Cresterea mobilitatii urbane nepoluante prin investitii de tip integrat Tn solutii
inteligente aferente unui coridor de mobilitate si prin redirectionarea circulatiei rutiere
printr-un pasaj subteran in zona centrala a Municipiului Campina" ;

- "Extinderea, modernizarea si dotarea spatiului pietonal din zona centrala a municipiului
Campina".

(3) Acest Acord este parte integranta din Contractul de finantare, ca anexa a acestuia.

Art. 4. Principiile de buna practica ale parteneriatului

(1) Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului si sa Tsi asume rolul lor in cadrul
proiectului, asa cum acesta este definitin cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

(2) Partenerii trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evolutia proiectului.

(3) Partenerii trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea celor mai inalte standarde
profesionale si de etica.

(4) Partenerii sunt obligati sa respecte regulile referitoare la conflictul de interese si regimul
incompatibilitatilor, iar, in cazul aparitiei unei asemenea situatii, sa dispuna luarea masurilor
care sa conduca la stingerea acesteia si evitarea producerii unei situatii similare in viitor.

(5) Partenerii inteleg si accepta faptul ca vor raspunde individual fata de AM, pentru realizarea
angajamentelor asumate de fiecare dintre acestia in implementarea proiectului conform
Cererii de finantare.

Art. 5. Roluri $i responsabilita(i Tn implementarea proiectului

(1) Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor din
Cererea de finantare - care este documentul principal in stabilirea principalelor activitati
asumate de fiecare partener:



Organiza{ia

Descrierea
activitatilor/subactivitatilor

derulate de fiecare
partener, Tn vederea

obtinerii fiecarui rezultat Tn
parte

Rezultate ale proiectului
(la care contribuie
fiecare partener)

Valoarea totala
eligibila alocata

fiecarui
partener (lei)

1. Managementul
proiectului;

Lider de
parteneriat

2. lnformare si
publicitate.

1 fisa de proiect aprobata
de AM POAT si inclusa
Planul de Proiecte 2020;
1 cerere de finantare
depusa la AM POAT;
1 contract de finantare
semnat cu AM POAT;
1 contract de finantare
implementat;
lnformare si publicitate
pentru proiect.

649.908,03iei

Partener

1.Elaborare documentatii
tehnico-economice pentru
proiectele de investitii cu
titiul "Cresterea mobilitatii
urbane nepoiuante prin
investitii de tip integrat in
solutii inteli$ente aferente
unui coridor de mobilitate si
prin redirectionarea
circulatiei rutiere printr-un
pasaj subteran in zona
centrala a Municipiului
Campina" ;
2.Eiaborare documentatii
tehnico-economice pentru
proiectele de investitii cu
tittut "Extinderea,
modernizarea si dotarea
spatiuiui pietonai din zona
centrala a municipiului
Campina".

1 documentatie tehnico-
economica elaborata la
nivelul regiunii Sud
Muntenia aferenta
proiectelor din portofoliul
2021-2027pedomeniul
mobilitate urbana;

3.495.000,00 lei
(conform Anexa)

1 documentatie tehnico-
economica elaborata la
nivelul resiunii Sud
Muntenia aferenta
proiectelor din portofoliul
2021-2027pe domeniul
regenerare urbana;

(2) Responsabilitati si angajamente financiare intre parteneri
Partenerii vor asigura contributia la cheltuielile eligibile ale proiectului asa cum este precizat
Tn Cererea de finantare

Organizatia
Liderde parteneriat
Partener

Contributia (unde este cazul)
o% "' " "
2%

Tn plus, partenerul va asigura Tndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligatii.



(3) lnformatii despre conturile bancare

Lider de
parteneriat

Partener

IBAN

R043TREZ201 5041 06X006222
R097TREZ201 509902X006224
R01 9TREZ201 509905X006221
R01 8TREZ201 509904X006223

R094TREZ5222 1 A4801 02XXXX
R050TREZ52221A480101XXXX
R01 OTREZ5222 1 A426900XXXX

Cont

50410611390243
50990211390243
50990511390243
5Q990411390243

21A480102
21A480101
21A426900

Banca

Trezoreria
Statului

Trezoreria
Municipiului

Campina

Sucursala

Trezoreria
Calara$i

Trezoreria
Campina

'̂ J'.4dFesa" ,-
sucursala'

Str. Eroilor, nr.
6-8, Calara$i,
Jud. Calarasi

str. B-DUL.
CAROL l, nr.

31,-,
Municipiul

Campina, jud.
Prahova, cod

postal 105600,
Romania

'Alte
info.

Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG nr.
93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015
privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. 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 Tsi inceteaza valabilitatea. Acordul de
parteneriat trebuie semnat de lider si de toti partenerii pana la depunerea cererii de finantare si
cel mai tarziu la data semnarii contractului de finantare. Daca perioada de valabilitate a
Contractului de finantare se prelungeste prin act aditional, perioada de valabilitate a Acordului de
parteneriat se prelungeste conform perioadei de valabilitate a contractului de finantare.

Art. 7. Drepturile sJ obliga{iile liderului de parteneriat

Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul are dreptul sa solicite partenerului furnizarea oricaror informatii si documente legate
de proiect, inclusiv tn scopul elaborarii rapoartelor de progres si a cererilor de
prefinantare/plata/rambursare.

Obliga^iile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat se va asigura ca proiectele propuse de parteneri pentru care se acorda
sprijin financiar indeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru proiectele din
domeniul mobilitatii urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru proiectele din domeniul
regenerarii urbane, art. 16 pentru proiectele privind infrastructura si servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, art. 17 pentru proiectele privind
Centrele de Agrement / Baze turistice (tabere scolare), si respectiv art. 19 pentru proiectele
din domeniul infrastructurii rutiere de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau
drumuri de legatura.

(2) Liderul de parteneriat va elabora si semna cererea de finan^are,contractul de finanfare, precum
si Cererile de Rambursare.
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(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de
prefinantare/rambursare si de verificarea , cheltuielilor efectuate de catre partener si a tuturor
documentelor justificative intocmite de catre acestia.

(4) Liderul de parteneriat va inainta AM cererile de rambursare, impreuna cu documentele
justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente si ale
contractului de finantare.

(5) Liderul de parteneriat este obligat sa deschida conturi bancare dedicate proiectului, in
conformitate cu prevederile legale in materie in vigoare.

(6) Liderul de parteneriat este obligat sa tina o evidenta contabila distincta a Proiectului,
utilizand conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, il va informa despre progresul
in implementarea proiectului si va furniza copii ale rapoartelor de progres si financiare.

(8) Liderul de parteneriat se va asigura ca propunerile pentru modificari ale proiectului care
vizeaza activita^ile, rezultatele, indicatorii si bugetul aferente fiecarui partener vor fi
convenite prin consimtamant scris al fiecarui partenerinainte de solicitarea aprobarii de catre
Autoritatea de Management (AM).

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfasurarea corecta a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica care ii revin, conform normelorin vigoare.

(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finantare/rambursare catre AM
conform prevederilor contractului de finantare.

(11) Tn cazul in care unul din parteneri nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligatiile care
le revin (ex. implementarea unor activitati, asigurarea contributiei la cofinantarea
proiectului, respectarea normelorin vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de
achizitie publica), liderul de parteneriat poate selecta, un nou partener al carui proiect
trebuie sa indeplineasca criteriile de selectie ale partenerului initial, care va prelua in
totalitate responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii.

(12) Liderul de parteneriat este responsabil in situatia recuperarii cheltuielilor proprii afectate de
neregulile identificate in cadrul proiectului conform notificarilor si titlurilor de creanta emise
pe numele sau de catre Autoritatea de Management.

(13) tn raporturile dintre parteneri, fiecare partener raspunde doar pentru realizarea activitatilor
ce ii revin si nici unul dintre parteneri nu este in nici un fel raspunzatoare pentru activitatile
realizate de celalat partener.

(14) Liderul de parteneriat are obligatia de a monitoriza depunerea de catre parteneri in
exercitiul financiar 2021-2027 a cererilor de finantare, aferente documentatiilor finantate din
POAT 2014-2020 si de a notifica AM POAT in cazul in care acestia nu si-au indeplinit obligatia
prevazuta la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea
unui sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finantarii prin
Programul operational Asistenta tehnica 2014-2020 (POAT 2014-2020) si Programul Operational
lnfrastructura Mare (POIM);

(15) Liderul are obligatia sa pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile,
privind activitatile derulate si cheltuielile eligibile efectuate de lider in vederea asigurarii
unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele UE si nationale. Toate
documentele vor fi pastrate pana la inchiderea oficiala a Programului sau pana la expirarea
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
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(16) Tn termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea de la AM a contractului de
finantare/notificarilor/actelor aditionale semnate, liderul de parteneriat are obligatia de a
transmite fiecarui partener cate o copie a acestor documente.

Art. 8. Drepturile si obligatiile Partenerului

Drepturile

(1) Partenerul are dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform
rolului detinut Tn proiect.

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

(3) Partenerul are dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sa fie
informati despre progresul Tn implementarea proiectului si sa li se furnizeze copii ale
rapoartelor de progres si financiare.

(4) Partenerul are dreptul sa fie consultati de catre liderul de parteneriat Tn privinta propunerilor
pentru modificari importante ale proiectului (de ex. activitati, rezultate, indicatori), inaintea
solicitarii aprobarii de catre AM.

Obligatiile
(1) Partenerul va pregati pregati, impreuna cu liderul de parteneriat, cererea de finantare.
(2) Partenerul este obligati sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate

de proiect, solicitate de catre lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit,
Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale si sa asigure
toate conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului.

(3) Partenerul este obligati sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau documente
privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune si/sau separat UAT-UIP, Tn scopul
elaborarii rapoartelor de progres si a cererii de rambursare.

(4) Partenerul este obligati sa deschida conturi bancare dedicate proiectului, Tn conformitate cu
prevederile legale Tn materie Tn vigoare.

(5) Partenerul este obligati sa tina o evidenta contabila distincta a Proiectului, utilizand conturi
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, Tn conformitate cu dispozitiile legale.

(6) Partenerul este responsabil pentru neregulile identificate Tn cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform notificarilor si titlurilor de creanta emise de catre AM POAT.

(7) Partenerul care va avea o cheltuiala afectata de neregula au obligatia restituirii sumelor catre
AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si
asigurarii din resurse proprii a contravalorii acesteia.

(8) Partenerul pe numele caruia a fost emis titlul de creanta au obligatia restituirii sumelor
cuprinse Tn acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare si asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(9) Tn cazul rezilierii/revocarii contractului de finantare, liderul de parteneriat si partenerii
raspund Tn solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(10) Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de restituire
mentionat Tn decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AM POAT.

(11) tn cazul nerespectarii de catre parteneri a obligatiei de depunere a proiectului pentru
perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/ 2020, acestia au obligatia returnarii
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sumelor primite Tn urma emiterii de catre AM POAT a titlurilor de creanta conform prevederilor
OUG nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) Partenerii au obligatia de a contribui la atingerea tintei indicatorului de proiect prin realizarea
documentatiilor aferente proiectelor de investitii si solicitarea la rambursare a cheltuielilor
cu aceste documentatii.

(13) Partenerii sunt responsabili sa asigure demarcarea Tntre activitatile din cadrul proiectului si
celelalte activitati/servicii conform statutului propriu Tn vederea evitarii dublei finantari.

(14) Partenerii au obligatia sa pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele
contabile, privind activitatile derulate si cheltuielile eligibile efectuate de catre acesta Tn
vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, Tn conformitate cu regulamentele UE si
nationale. Toate documentele vor fi pastrate pana la Tnchiderea oficiala a Programului sau
pana la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului (5 ani), oricare intervine ultima.

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului
Solicitantului, aferente activitatii desfasurate, precum si cele rezultate ca urmare a
verificarilor de management.

Art. 9. Plati

(1) Platile pentru proiect vor fi facute atat de catre liderul de parteneriat, cat si de catre
parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului si Tn limita bugetului alocat pentru
fiecare dintre acestia.

(2) Cheltuielile efectuate de catre liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate liderului de
parteneriat/partenerilor de catre AM POAT pe baza documentelor justificative prezentate, Tn
conditiile stabilite Tn contractul de finantare.

Art. 10. Achizitii publice

(1) Achizitiile Tn cadrul proiectului vor fi facute de catre fiecare membru al parteneriatului
conform cererii de finantare, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, a conditiilor
din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM si/sau alte organisme abilitate.

Art. 11. Proprietatea

(1) Partenerii au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor
achizitionate din finantarea nerambursabila, la locul de desfasurare a proiectului si exclusiv
Tn scopul pentru care au fost achizitionate.

(2) Partenerii au obligatia sa nu Tnstraineze, Tnchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare
a obtinerii finantarii prin Programul Operational Asistenta Tehnica, pe o perioada de 5 ani de
la finalizarea proiectului.

(3) Partenerii au obligatia sa se asigure ca nu vor desfasura activitati economice Tn scopul obtinerii
de venituri/profit din echipamentele achizitionate prin proiect, din documentatiile tehnico-
economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicatiilor informatice realizate, Tn
afara activitatilor pentru care a fost finantat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a
acestora catre terte parti (infrastructura si echipamentele care fac obiectul proiectului
finantat prin fonduri publice nu pot fi utilizate Tn alt scop/cu alta destinap'e decat cea
principala).

Art. 12. Confidentialitate

(1) Partenerii convin sa pastreze Tn stricta confidentialitate informatiile primite Tn cadrul si pe
parcursul implementarii proiectului si sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare

7



neautorizata a unor astfel de informatii. Partenerii Tnteleg sa utilizeze informatiile
confidentiale doar Tn scopul de a-si Tndeplini obligatiile din prezentul Acord de Parteneriat.

(2) Ca exceptie de la paragraful (1 ), urmatoarele elemente nu vor avea caracter confidential:
a) Denumirea proiectului, denumirea completa a beneficiarului (lider de parteneriat si

parteneri), data de incepere si cea de finalizare ale proiectului, datele de contact - minimum
o adresa de e-mail si numar de telefon - functionale pentru echipa proiectului; locul de
implementare a proiectului - localitate, judet, regiune si, daca proiectul include activitati
care se adreseaza publicului, adresa exacta si datele de contact pentru spatiile dedicate
acestor activitati Tn cadrul proiectului;

b) valoarea totala a finantarii nerambursabile acordate si intensitatea sprijinului, exprimate
atat ca suma concreta, cat si ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului,
precum si valoarea platilor efectuate;

c) dimensiunea si caracteristicile grupului tinta;
d) informatii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul

de lucru;
e) rezultatele estimate si cele realizate ale proiectului, atat cele corespunzatoare obiectivelor,

cat si cele corespunzatoare activitatilor, cu referire la indicatorii stabiliti;
f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii si executantilor de lucrari

contractati Tn cadrul proiectului, precum si obiectul contractului, valoarea acestuia si platile
efectuate;

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului - informatii conform contractului de
finantare, respectivconform conditiilor prevazuteTn art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezinta un acord ferm pentru parteneri Tn ceea ce priveste
gestionarea si prelucrarea datelor cu caracter personal primite Tn vederea Tndeplinirii
obligatiilor contractuale, Tn conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului
European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice Tn ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE.

Art. 13. Forta majora

(1) Prin forta majora se Tntelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil intervenit dupa data semnarii Acordului, care Tmpiedica executarea Tn tot sau Tn parte a
Acordului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.

(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale (cutremure,
inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo, PANDEMIE.

(3) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de forta
majora, Tn termen de 5 zile de la data aparitiei si de a dovedi existenta situatiei de forta majora Tn
baza unui document eliberat sau emis de catre autoritatea competenta, Tn termen de cel mult 15
zile de la data comunicarii acestuia. De asemenea, are obligatia de a comunica data Tncetarii
situatiei de forta majora, Tn termen de 5 zile.

(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie Tn vederea limitarii
consecintelor actiunii de forta majora.

(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea Tnceperii si Tncetarii
cazului de forta majora, Tn conditiile si termenele prevazute, va suporta toate daunele provocate
celeilalte parti prin lipsa de notificare.



(6) Executarea Acordului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe
perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partHor.

(7) ln cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii
prezentului Acord pe o perioada mai mare de 3 luni, partile se vor intalni intr-un termen de cel
mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare,
modificare sau Tncetare a Acordului de parteneriat.

Art. 14. Legeaaplicabila

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislatia romaneasca si va fi interpretat in conformitate cu
aceasta.

(2) Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificarii
anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru sau cand aceste
circumstante au loc si nu au putut fi prevazute in momentul in care s-a incheiat prezentul
Acord de Parteneriat.

Art. 15. Dispozi$ii finale

(1) Comunicarea intre parti se va realiza prin scrisoare oficiala si/sau posta electronica. Adresele
de e-mail care vor fi utilizate in acest scop vor fi comunicate in scris ulterior.

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care partile nu
le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.

Prezentul acord s-a incheiat astazi, 11.08.2021, intr-un exemplar, semnat electronic, de fiecare
parte.

Lider de parteneriat Partener proiect

ADR Sud Muntenia UAT Municipiul CAMPINA

Director Generai Primar

Liviu Gabriel MUSAT loan Alin MOLDOVEANU

MIKATI IVIII-<^ARRIFI DigitallysignedbyMUSATLIVIU-GABRIEL
IV1LOrtl LIVIU VJrtDniCLDate:2021.08.1115:31:44+03W



ANEXA - BUGET PARTENERI 5D2

JN ' f
DENUMIREPARTENER

1

Primaria Municipiului
Campina

-;- :i$^
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' " 1ttttMtftO ÎKJWIRtpE

2

Cresterea mobilita(ii urbane nepoluante prin
investitii de tip integrat in solutii inteligente
aferente unui coridor de mobilitate $i prin
redirectionarea circulatiei rutiere printr-un pasaj
subteran in zona centrala a Municipiului Campina

Extinderea, modernizarea si dotarea spatiului
pietonal din zona centrala a municipiului Campina

Total Primaria Municipiului Campina

" ' ,l "' l '

" ' *ooMBww< , ;r, "
x

3

Mobilitate urbana

Regenerare urbana

ADR SUD MUNTENIA

VALOARETOTAU
ELK3IBILi ALOCATA

4 = 5 + 6

2.680.000,00

815.000,00

3.495.000,00

649.908,03

' ' ' ^ *i
^4 **"- -vto*K*->' ,,,,,,

NERAMBURSABlU ! :

5

2.626.400,00

798.700,00

3.425.100,00

649.908,03

_̂ jKI1W|1EMpl̂

6

53.600,00

16.300,00

69.900,00

0,00

Lider de parteneriat

ADR Sud Muntenia

Director General

Liviu Gabriel MU$AT

Partener proiect

UAT Municipiul Campina

Primar

loan Alin MOLDOVEANU

MUSAT LIVIU-
GABRIEL

Digitally signed by MU5AT LIVIU-
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