
PROIECT DE HOTARARE

NR.32047 t23.11.2020

Privind aprobarea proiectului de investi{ii, a acordului de parteneriat cu Colegiul Mihail
Cantacuzino, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investi{ii ,,AICI qi

ACUM educa{ie online"

Avdnd in vedere Ref-eratul de aprobare nr 32046 I 23.11.2020 intocmit de primarul ora;ului
Sinaia, privind necesitatea Ei oportunitatea realizd,rii proiectului de investilii ,,AICI qi ACUM
educa{ie online", precum Ei Raportul de specialitate nr 320481 23.11.2020, intocmit de Serviciul
Politici Publice privind aprobarea proiectului de investi{ii Ei a tuturor indicatorilor tehnico-
economici ai proiectulLri de investitii ,,AICI qi ACUM educa{ie online,,;

Tindnd cont de prevederile:
- GhidulLri solicitantului pentrLr apelLrl de proiecte nr.2, Programul Opera{ional
Competitivitate, Axa prioritara 2 - l-ehnologia Infblrla[iei gi Cornunicaliilor (TIC) pentru o
economie digital5 cornpetitivS, Prioritatea de investi{ii 2c. - Consolidarea aplica{iilor TIC pentru
e-guvernare, e-inv6jare, e-incluziune, e-cultur6, e-sdn[tate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterea
gradului de utilizare a Internetului, Acliunea 2.3.3 - irnbunitdfirea con{irrutului digital qi a
infrastructurii TIC sistemice in dorneniul e-educa[ie, e-incluziune, e-sdndtate ;i e-cultur[ -
SECTIUNEA E-EDUCA|IE;
- HG nr. 90712016 privind aprobarea conlinutului-cadru al documenta{iei tehnico-
economice aferente investiliilor publice, preclrm Ei a structurii Ei rnetodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investi[ii qi lucrdri de interven{ii, cu modificarile gi
completdri le u lterioare,

in conforrnitate cu prevederile art.44, alin I din Legea27312016 privind finan{ele publice locale,
cu modificdrile gi completirile ulterioare,

AvAnd in vedere Nota de fundamentare intocmitl de Colegiul Mihail Cantacuziono cu privire la
necesitatea achiziliei cle echipamente IT&C pentrlr desfisurarea in condilii optime a procesului
educalional, in contextul crizei panderrice create de virLrsLrl SARS-Cov-2.

VdzAnd avizul Comisiilor de specialitate a ConsiliLrlui Local;

in terneiul art.129, alin (2) lit. (b) Ei alin. (4),d, alin.(7) lit.c, alin.(14), coroborat cu aft. 139, alin.
3, lit. f) qi art. 196, alin, i, lit. a) din Ordonanla de Urgenld nr.57112019 privind Codul
Adrninistrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA

norAnAqrn;

Art.1. Se aprobi proiectul de investilii ,,AICI qi ACUM educa{ie online,,, in vederea depunerii
acestuia in cadrul Programul Operafional Competitivitate, Axa prioritard 2 - Tehnologia
Informatiei qi Comunicaliilor (TIC) pentru o economie digital6 competitiv6, prioritatea de
investilii 2c. - Consolidarea aplicafiilor TIC pentru e-grueinur., e-inv61are, e-incluziune, e-
culturS, e-s6ndtate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterei gradului de utilizare a Internetului,
Actiunea 2.3.3 - imbuniti{irea con{inutului digital qi a infrastructurii TIC sistemice ?n domeniul
e-educatie, e-incluziune, e-sdnitate gi e-cultur6 - SECTILTNEA E-EDUCATTE.

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Nr.2



PROIECT DE HOTARARE

ART 2. Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investilii ,,AICI qi ACUM
educafie online" qi lista de echipamente/ dispozitive electronice necesare desfhqurdrii activitI{ilor
didactice in mediul online conform Anexa 1, care face parte integrantd din prezenta hotdrdre .

ART 3. So aprobd valoarea totald a proiectului de investilii ,,AICI qi ACUM educafie online"
de 1.767,578,78 lei (inclusiv TVA).

ART 4. Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdreape durata implementdrii proiectului

,,AICI qi ACUM educa{ie online" se vor asigura din bugetul local.

ART 5. Se aprob5 Acordul de parteneriat cu Colegiul Mihail Cantacuzino, Anexa 2, la
prezenta hotdrdre.

ART 6. Se imputerniceqte primarul orasului Sinaia/viceprimarul oraqului Sinaia, sd semeneze

toate actele necesare qi contractul de finanfare in numele Aplicantului - ORA$ SINAIA qi al

Partenerului - Colegiul Nafional Mihail Cantacuzino.

ART. 7. Prevederile prezenlei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de c[tre Serviciul Politici
Publice, Serviciul Buget qi Resurse Umane, Compartimentul Investifii qi Achizifii qi Echipa de

implementare a proiectului.

Sinaia, 23.11.2020

Initia
PRIM

VLAD O

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA
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Nr.32046123,11.2020

REFERATUT DE APROBARE
privind aprobarea proiectului de investifii, a acordului de parteneriat cu Colegiul Mihail
Cantacuzino, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de invesiilii ,,AICI

qi ACUM educafie online,,

Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr.
Ares(2020)1847818 privind inifiativa de investifii de rdspuns la pandemia cu coronavirusul
SARS-Cov-2, Comisia European6 a propus mobilizarea fondurilor aferente politicii de
coeziune pentru a rdspunde intr-o manierd flexibild la nevoile apdrute in contextui pandemiei
in sectoarele cele mai afectate (ex. s[n6tate, IMM-uri, for]a de munc6).

in acest sens una dintre mdsurile adoptate de Guvernul Rom6niei prin ,,ORDONANTA
DE URGENTA nr' 144 din 24 qugust 2020 privind unele mdsuri pentru-alocarea defonduri
externe nerambursabile necesare deffisurdrii in condilii de prevenlie a activitdlilor didactice
aferente anului Scolar 2020/2021 tn contextul riscului de infecSie cu coronavirus SARS-CoV-2*
se referd la asigurarea accesului elevilor la procesul de invdtare in mediul on-line. tn acest
sens, mdsuta are in vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei
informafiei de tipul tabletelor qcolare, precum qi a altor echipamente/dispozitive electronlce,
astfel incdt orele de pregdtire din timpul activitdlilor didactice sA se poatd desfbqura onJine,
pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii qi cu ceilalli eievi, precum qi pentru a
preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV -2, fapt care ar pune irr pericol
desfbqurarea in condilii normale a tuturor activitalilor didacti.. n."rrur. pro..rului de
inv6!6m6nt.

UAT Oraq Sinaia, in parteneriat cu Colegiul Mihail Cantacuzino vor depune proiectul
,,AICI qi ACUM educalie online", in cadrul apelului de proiecte nr. 2, progru*ul Opiralional
Competitivitate, Axa prioritard 2 - Tehnologia Informaiiei qi Comunicatiiior (TICi pentru o
economie digitald competitivd, Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC
pentru e-guvernare, e-inv[fare, e-incluziune, e-cultur6, e-sdndtate, Obiectiv Specific OS 2.4 -
Cregterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3 - imbun6tdlirea conlinutului
digital qi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-s6n6tate qi e-
culturd - SECTITINEA E-EDUCATIE.

- Obiectivul general al proiectului vizeazd dotarea elevilor cu echipamente mobile dindomeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor qcolare prirr* gi a altor
e.chipamente/dispozitive electronice necesare desfbqurarii activit6lii didactice in mediul on-
line, astfel inc6t sd se asigure condilii optime de desfEqurare a activit6filor didactice in anul
qcolar 2020-202L

Conform ghidului de finantare in scopul solicitdrii de finanfare, pentru eligibilitatea
implementdrii proiectului ,,AICI qi ACUM iducalie online" este necesar[ incheierea unui
Acord de Parteneriat intre UAT oraq Sinaia, in calitate de Lider de proieci qi Colegiul Mihail
Cantacuzino in calitate de Partener.

Propun incheierea acestui Acord de Parteneriat, aprobarea proiectului, a valorii acestuia

ACUM educalie online", confor,r listei cle echipame,te/ cli

Inifia
Primarul Oras

VLAD OP
naia

ispozitive electronice necesare
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea proiectului de investifii, a acordului de parteneriat cu Colegiul Mihail
Cantacuzino, a tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investifii

,,AICI Ei ACUM educa{ie onlineo'

in contextul actual declanEat de urza sanitard la nivel local ;i nalional s-au intreprins
nllmeroase m[suri pentru diminuarea riscului de infeclie cu virusul SARS-CoV-2 in r6ndul
elevilor Ei a cadrelor didactice din oraEul Sinaia, Principalul obiectiv a fost acela de a asigura
continuitatea actului educafional, a$i prin mdsuri de prevenlie qi proteclie, cAt Ei prin
asigurarea resurselor materiale necesare desfiqr"rrarii cursurilor a$tt fizic la gcoal6, c0t qi prin
platforma online EduXpert.

Prin-rdria oraEului Sinaia impreur-rf, cu Colegiul Mihail Cantacuzino, incd de la data
declanqdrii st[rii de urgen!6, au implementat toate mdsurile necesare pentru reducerea riscurilor
de infectare prin asigurarea de produse dezinfectante, materiale informative qi facilitarea
accesului la mijloace electronice a cadrelor didactice.

Tot ca Llrrlare a declanq[rii crizei sanitare Comisia Er-iropeand a propus mobilizarea
for-rdurilor af'ereute politicii de coeziune pentru a rdspunde intr-o manierd flexibila la nevoile
apirute in coutextui pandemiei ir-r sectoarele cele rr-rai afectate (ex. sdnitate, educalie, IMM-uri,
fb4a cle rnuncd), in acest sens una clintre rndsurile acloptate de Guvernul RomAniei prin
,,ORDOIVANTA DE URGENf,A nr. 144 din 24 ctugust 2020 privind unele mdsuri pentru
qlocarea de fonduri externe nerambursabile necesare deffisurdrii tn condiyii de prevenlie a
activitdlilor didactice aferente anului;colar 2020/2021 ln contextul riscului de infec{ie cu
coronavirus SARS-CoV-2" se referd la asigurarea accesului elevilor la procesul de ?nvdlare in
mediul on-line. in acest sens, mdsura are in vedere clotarea elevilor ., 

""hipu*ente 
mobile din

domeniul tehnologiei informafiei de tipul tabletelor qcolare, precum Ei a altor
echipamente/dispozitive electronice, astfel incAt orele de plegdtire din timpul activit[1ilor
didactice sd se poatd desfbEura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii
Ei cu ceilalli elevi, precllm Ei pentm a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-
2, fapt care ar pune in pericol desfrEurarea in condilii norrnale a tuturor activitdlilor didactice
necesare procesului de invSlhrn6rrt.

LJAT OraE Sirtaia. in parteneriat cr"r ColegiLrl Mihail Cantacuzirro vor depune proiectul ,,
AICI ;i ACUM eclr,rcalie onlitte" pentru a obline fintm{area nerambursabild necesard asigurarii
echipamentelor IT&C pentru elevii qi cadrele didactice Ei imbun[tafirea infrastructurii
educalionale prin achrzitra de table interactive Ei tablete grafice in cadrul apelului de proiecte
nr. 2, Progratnul Operalional Competitivitate, Axa prioritard,2 - Tehnologia Informaliei qi
Comunicaliilor (TIC) pentru o economie digitald competitivd, Prioritatea de investilii 2c. -
Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare, e-invdfare, e-incluziune, e-cultur6, e-
sdn6tate,- Obiectiv Specific OS 2.4 - Creqterea gradului de utilizare a Internetului, Acliunea
2.3.3 - lmbun[talirea con{inutului cligital Ei a Infrastrr"rcturii TIC sistemice in domeniul e-
educalie, e-incluziune, e-sf,ndtate qi e-cr-rltura - SECf,IUNEA E-EDUCATIE.

Obiectivul general al proiectului vizeazd, dotarea elevilor cu echipamente mobile din
domeniul tehnologiei inforrnaliei de tipul tabletelor qcolare precum qi a altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfbqurdrii activitali didactice in mediul on-
line, astfel incdt s[ se asigure condi]ii optime de desfdqurare a activit6lilor didactice in anul
qcolar 2020-2021.

Principalele tipuri de acliLrni finanlabile avute in vedere in caclrul apelului de proiecte
sunt:



internet inclus pe o perioada de minim 24 de luni, tuturor elevilor care au declarat cd nu
dispun de infiastrr"rctura necesar[ desfhEur[rii activit[tilor Ecolare in mediul online.

cadrelor diclactice titulare aparlindnd refelei ;colare dir.r ora;ului Sinaia.

unitalile de invf,lamdnt din oraqul Sinaia pentru asigurarea unor activitAli educalionale
performante, cu Lrl1 grad ridicat de interactivitate,

didactice sin[iene in activitdlile sus{inute in anul qcolar 2020-2021.

linAnd cont de contextul epidemiologic actual Ei de situalia dinamicd declanqatd de crtza
sanitar[, considerdm necesard aplicarea la acest program cu finanlare europeand, astfel incAt
activitAlile educalionale oferite prin releaua qcolard sd se poatd desfEEura in cele mai bune condilii,
prin platforma online EduXpert.

AvAnd in vedere cele expuse anterior, supllnerr aprob[rii Consiliului Local Sinaia:
- proiectul de investilii ,,AICI qi ACUM educalie online",
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 1 qi al bugetului total al proiectului de
investilii, in valoare de 1.767.578,78 lei,
- incheierea unui Acord de Parteneriat intre UAT Ora; Sinaia, in calitate de Lider de proiect gi

Colegiul Mihail Cantacuzino, in caiitate de Partener, conform Anexei 2,
- asigurarea contribuliei proprii in proiect reprezentAnd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului. cAt Ei contribulia de2oh din valoarea eligibi16 a proiectului, in cuantum de 40.599,48 lei,
reprezentdnd cofinanlarea proiectului.

Irina Avrimescu
$ef Serviciu Politici Publice

tnrp..tfi ,lpu"iuritut"
cori\ffiry?-PiEta



Anexa 1

Valoarea totala a proiectulLri
11 61 51 8,1 8 lei (inclusiv

T.V.A.)
total elieibil I 7 2697 0,30 (incl Lrsiv TVA)

total neeligibil 40599,48

durata proiect t2 Iurri

Nr.Crt. Denumire indicatori Valoare tinttr

t

Numdrul de elevi din invdtdrndntul
preuniversitar de stat sprijiniti cLr

echipamente mobile lT de tip tabletd pentrlr
uz ;colar cu acces [a internet per]trll a

participa la cursuri on-line 457

2

Numdrul de profesori din unit[1ile de

invf,ldrnAnt preuniversitar sprijinili cu

echipamente/dispozitive IT pentru a participa
la cursuri on-line 101

3

Numdrul de clase din unitdlile de inv6!6rndnt
preuniversitar sprijinili cu

echipamente/dispozitive IT pentru a participa
la cursuri on-line 65

LISTA ECHIPAMENTE

Nr. Crt

CATEGORII DE CHELTUIELI
ELIGIBILE (inclusiv TVA aferent in

condifiile ln care TVA nu poate fi
recuperat*)

UM Denumire achizitie Cant

1 ",
3 5

1.1
Achizi1ionarea de hardtuare TIC respectiy tablele
pentru uz Scolar cu qcces la internet buc. I Tabletd pentru uz Scolar

cu acces la internet
457.00

1,2

Achizilionarea de hardy,are TIC respectitt
ec hipame nte/dis poz i t ive e I e c tron i ce ne ce s are Ltuc.

I Laptop 127.00
2 Sistem All-ln-One 3.00

3 Camerd web conferinld 3.00

1 S i s t ent de s kt op + ru onitor 2.00

dtd.ctcttce tn nlediu ot1-line
_t Cantera web 38.00
6 Tabld interactivd 60.00

7
Sistem nxanagement

dispozitive
457.00

I Tabletd graficd 34.00

l.)
:heltuieli pentru realizarea relelei LAN necesard
oentrlt implementarea aplicaliei de proiect; serviciu / set / pachet / buc. I Servicii realizare relea

LAN 1.00

I.
uosturrle lnvestltlllor 'in actiye corporale g

necorporale 724.00



H
Programul OperaJional Competitivitate 2014-2020

- co-finan{at din Fondul European de Dezvoltare Regionald-
Axa Prioritard 2 -,, Tehnologia informa!iei qi comunicaliilor (TIC) pentru o economie digital6 competitiv6"

Anexa 2

ACORD DE PARTENERIAT

Art.1. Pirlile
1. UAT ORAS SlNAlA, cu sediul in Sinaia, B-dul Carol l, nr. 47, jud. Prahova codul fiscal

2844103, avand calitatea de Lider parteneriat/partener 1

2. COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO, ORASUL SlNAlA, cu sediul in Sinaia, Calea Bucuregti, nr.
40, jud. Prahova, codulfiscal 2845370, av6nd calitatea de membru2lPartener 2

au convenit urmStoarele:

Art.2. Obiectu!
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile gi obligaliile pirlilor, contribulia

financiari proprie a fiecirei p5(i la bugetul proiectului, precum gi responsabilit6lile ce le
revin in implementarea activit5lilor aferente proiectului: ,,AlCl ti ACUM educafie online",
care este depus in cadrul Programului Operalional Competitivitate, Axa prioritard 2, -
Tehnologia lnformatiei gi Comunicaliilor (TlC) pentru o economie digitalS competitivd,
Prioritatea de investilit 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare, e-invilare, e-
incluziune, e-cultur5, e-sinitate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterea gradului de utilizare a
lnternetului, Acliunea 2.3.3 - imbunStdlirea conlinutului digital gi a infrastructurii TIC
sistemice in domeniul e-educalie, e-incluziune, e-sinitate gi e-culture - SECTIUNEA E-
EDUCATIE, apelde proiecte 2.

(21 Prezentul acord de parteneriat este parte integranti a cererii/contractului de finanlare.

Art. 3. Principiile de buni practicd ale parteneriatului
(1) Toti partenerii trebuie si contribuie la realizarea proiectului gi sd igi asume rolul lor in cadrul

proiectului, aga cum acesta este definit in cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(21 Pdrlile trebuie sd se consulte in mod regulat gi si se informeze asupra tuturor aspectelor

privind evolutia proiectului.
(3) ToIi partenerii trebuie si implementeze activitSlile cu respectarea standardelor profesionate

gi de etici cele mai?nalte.
(4) Partenerii sunt obligali sE respecte regulile privitoare la conflictul de interese gi regimul

incompatibilitSlilor, iar, in cazul apariliei unui asemenea conflict, si dispuni luarea misurilor
ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri gi responsabilit5tiin imptementarea proiectului
(1) Rolurile gi responsabilitSlile sunt descrise in tabelul de mai jos gi corespund prevederilor din

Cererea de finantare - care este documentul principal in stabilirea principalelor activit5li
asumate de fiecare partener:



Rolurigi
Lider de proiect (Partener 1. Activitoteo de pregdtire o proiectului de investifii.
1) 2. Activitoteo de pregdtire a documentoliilor de atribuire 5i

derulo rea procedurilor de ochizilie
3. Monogementul proiectului.
4. Deruloreo octivitdfilor de informore, publicitote Si
promovore in codrul proiectului.
5, Auditarea proiectului.

Partener 2 L, Activitoteo de pregdtire a proiectului de investilii.
2, Consultonld gi sprijin in implementoreo Si roportare.
3. Asigurd spaliul pentru livrare, instruireo personoluluisi ol
elevilor in vedereo utilizdrii dotdrilor propuse prin proiect.
4. Asi, occesul de veri, gi control

(21 ResponsabilitSli gi angajamente financiare intre parteneri

Partenerii vor asigura contribulia la cheltuielile totale ale proiectului aga cum este precizat in
Cererea de finantare gi ?n prezentul acord.

Organizatia Contributia (unde este cazul) corelatd cu activitSlile gi

subactivitilile mentionate la alin. (1)
Lider de proiect (Partener voloorea contribuliei (in lei) - 40.599,4g lei

Volooreo contribuliei lo volooreo totold o proiectului-2,i0%
Partener 2 0lei

ResponsabilitSlile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 4O|ZOLi privind
gestionarea financiari a fondurilor europene pentru perioada de program are 2OL4-2020.

(3) Transferut fondurilor de citre AM se poate efectua in contul tiderului de parteneiat sau al
partenerilor astfel:

Cod IBAN

Contu ri pe ntru ce re re d e p ref i n a nlo re/ pl otd/ ra m b u rsa re :
R O 9 8T R EZs 29 2 1"A480 L03 XXXX ( p ref i n o nlo re )
RO29T R EZS 29 28A480 10LXXXX ( ra m b u rso re )
Denumire Boncd/Adresd: TREZORERTE BU$TENl, str. Nestor
Ureche, nr.3, ora$ Bu$teni, cod po$tol 105500, jud. prahovo

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului incepe la data semndrii prezentului Acord gi?nceteazi la data la
care Contractul de Finantare aferent proiectuluiigi inceteazd valabilitatea. Pretungirea perioadei de
valabilitate a contractului de finanlare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a
prezentului acord.

Lider de proiect (Partener
1)



Art. 6. Drepturile gi obligatiile liderului de proiect (partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect are dreptul s5 solicite celuilat partener furnizarea oric6ror informalii gi

documente legate de proiect, in scopul elabordrii rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare, sau a verificirii respect5rii normelor in vigoare privind atribuirea contractelor de
achizitie publicS.

Obligaliile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener L) va semna Cererea de finanlare gi Contractu! de finanlare.
(2) Liderul de parteneriat (Partener L) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa despre

progresul in implementarea proiectului gi le va furniza copii ale rapoartelor de progres gi
financiare.

(3) Propunerile pentru modificiri importante ale proiectului (e.g. activit5li, parteneri etc.),
trebuie sd fie convenite cu partenerii inaintea solicitdrii aprobdrii de citre Autoritatea de
management / Organismul intermediar pOC.

(4) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanlare/plat5/rambursare citre autoritatea de management conform prevederilor
contractului de fina nlare, conform proced urii.

(5) in cazul in care unul din partenerul 2, nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligaliile
care le revin (e.g. implementarea unor activit5li), liderul de parteneriat va prelua in totalitate
responsabilitatea de a indeplini aceste obligalii

(6) in cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat rdspunde solidar cu partenerul din vina c6ruia a
fost cauzat prejudiciul.

(7) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului
aferente cheltuielilor proprii conform notificirilor gi titlurilor de creanti emise pe numele sdu
de citre Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile gi obligaliile Partenerului 2

Drepturile Partenerului 2
(8) Partenerii au dreptul sd fie consultali cu regularitate de cdtre liderul de proiect, sd fie

informati despre progresul in implementarea proiectului gi si li se furnizeze, de cdtre liderul
de proiect copii ale rapoartelor de progres gifinanciare.

(9) Partenerii au dreptul s5 fie consultali, de c5tre liderul de proiect, in privinla propunerilor
pentru modificdri importante ale proiectului (e.g. activitili, parteneri etc.), indintea soticitdrii
aprobirii de cdtre Autoritatea de management / Organismul intermediar POC.

Obligatiile Partenerului 2
(10) Partenerul 2 este obligat s5 furnizeze orice informalii de naturi tehnicd sau financiari legate

de proiect, solicitate de citre Autoritatea de Management, Organismul lntermediar,
Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeand sau orice att organism
abilitat sd verifice sau si realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor
cofinantate din instrumente structurale.

(11) Partenerul 2 este obligat si furnizeze liderului de proiect orice informalii sau documente
privind implementarea proiectului, in scopul elaboririi rapoartelor de progres.



Art. 8 Achizilii publice

(1) Achizitiile in cadru! proiectului vor fi fScute de cdtre Liderul de parteneriat cu respectarea
condiliilor din contractul de finanlare gi a instrucliunilor emise de AM/OI qi/sau alte
organisme abilitate.

Art.9 Proprietatea

(1) Pirtile au obligatia si mentini proprietatea proiectului gi natura activitSlii pentru care s-a

acordat finanfare, pe o perioadd de cel pulin 5 ani dup5 finalizare I dare in exploatare gi si
asigure exploatarea gi intretinerea in aceast6 perioadS.

(2) inainte de sfArgitul proiectului, p5rlile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achizitionate prin proiect, precum gi a
titlurilor gi drepturilor de proprietate intelectualS gi industriald privind rezultatele proiectului.
Copii ale titlurilor de transfer vor fi atagate raportului final.

(3) Pirtile au obligalia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizilionate
din finantarea nerambursabili, la locatia/locatiile de implementare a/ale proiectului gi exclusiv
in scopul pentru care au fost achizitionate.

(4) Pe(ile au obligalia sd nu instriineze, inchirieze, gajeze bunurile achizilionate ca urmare a

oblinerii finanlirii prin Programul Operalional Competitivitate pe o perioadi de 5 ani de la
finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidenlialitate
(1) Pdrlile semnatare ale prezentului acord convin sd pistreze in stricti confidenlialitate

informatiile primite in cadrul gi pe parcursul implementirii proiectului gi sunt de acord sH

previni orice utilizare sau divulgare neautorizatd a unor astfel de informatii. Pirtile inleleg sd

utilizeze informaliile confidenliale doar in scopul de a-gi indeplini obligaliile din prezentul Acord
de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilS
(1) Prezentului Acord i se va aplica gi va fi interpretat in conformitate cu legislalia in vigoare.
(2) Pe durata prezentului Acord, p54ile vor avea dreptu! sa convind in scris asupra modificdrii

anumitor clauze, prin act adilional, oric6nd interesele lor cer acest lucru sau cAnd aceste
circumstante au loc Ai nu au putut fi previzute tn momentul in care s-a incheiat prezentul Acord
de Parteneriat.

Art. 12 Dispozilii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legiturd cu el, pe care pirlile nu

le pot solutiona pe cale amiabili, vor fi solutionate de instanlele competente.

intocmit in 3 exemplare, in limba rom6n5, c6te unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finantare.

SemnEturi
Lider de parteneriat
UAT ORA$ StNAtA

Partener 2

COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO,
oRA$UL STNAIA

VLAD-6HEORGHE

OPREA, PRIMAR

AURORA ARIE$AN,

DIRECTOR

Semndturo

Semndturo

27.1L.2020,
Sinaia,

Romdnio
27.1L.2020,
Sinaio,
Romdniq
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