
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea parteneriatului și încheierii unui acord de parteneriat  

între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj 

și Universitatea din Craiova                                            

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare comun al Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională şi Direcţiei Economice nr. 

9151/08.04.2022, Raportul de specialitate D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație 

Locală nr. 9504/12.04.2022, avizul comisiilor de specialitate, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1 –  Se aprobă parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul 

Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din Craiova, în vederea implementării 

proiectului «Înființarea unei structuri de afaceri și specializare inteligentă în domeniul 

„ITC și Digitalizare” în incinta imobilului Parc Tehnologic Universitar IT (Bloc S 200)». 

         Art. 2 – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Unitatea   

Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din 

Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă asigurarea contribuției de 40% din valoarea eligibilă a 

proiectului, din bugetul propriu al judeţului aferent anilor 2022 – 2026, în scopul 

implementării proiectului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se mandatează președintele Consiliului Județean Dolj să semneze acordul 

de parteneriat. 

Art. 5 - (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       (2)  Un exemplar al hotărârii se va comunica Universității din Craiova. 

 

        Nr. ____                            Adoptată la data de _______ 2022 

 

         PREȘEDINTE,                                                      Contrasemnează, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                             CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ       SE APROBĂ, 

  

DIRECTIA AFACERI EUROPENE,     PREȘEDINTE, 

DEZVOLTARE REGIONALA,                                       DORIN COSMIN VASILE 

PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA 

DIRECTIA ECONOMICA 

   
Nr. 9151/08.04.2022        

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și încheierii unui acord de 

parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Dolj prin Consiliul Județean 

Dolj si Universitatea din Craiova 

 

Consiliul Județean Dolj, in exercitarea atribuțiilor sale legale privind dezvoltarea economica-

socială a județului, sprijină mediul de afaceri si susține un dialog permanent cu acesta. 

Activitatea economica din județul nostru are un potențial important de creștere 

antreprenoriala, aspect demonstrat de datele statistice existente. Cu toate acestea, județul Dolj 

înregistrează o rata a șomajului mai mare decât media naționala, fapt care scoate in evidenta 

existenta unor resurse de munca dar si necesitatea implementării unor masuri urgente de 

dezvoltare economica a județului si de creare a noi locuri de munca.  

Prin Strategia de dezvoltare economico-sociala a județului Dolj pentru perioada de 

programare 2021-2027, una dintre direcțiile de dezvoltare strategice este cea de dezvoltarea 

economică a județului Dolj. Conform acestui document, extinderea și diversificarea 

infrastructurii de afaceri este apreciată drept esențială, iar măsurile luate de administrația publica 

locala privind încurajarea dezvoltării economice sunt foarte importante pentru asigurarea 

condiițiilor necesare menținerii unui trend pozitiv. Printre domeniile a căror dezvoltare este încă 

într-un stadiu emergent, dar cu potențial real de dezvoltare este cel al informațiilor și 

comunicațiilor. 

Prin Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă (RIS3) Sud-Vest Oltenia 2021-

2027, domeniul ITC SI DIGITALIZARE a fost stabilit drept unul dintre domeniile de 

specializare inteligenta al Regiunii SV Oltenia, apreciindu-se ca acesta este un domeniu vast, cu 

potențial mare de inovare, si aplicabilitate în toate domeniile de activitate. Domeniul include dar 

nu se limitează la: - editare de produse software - soluții și servicii web - activități de 

telecomunicații prin rețele cu cablu - consultanță în tehnologia informației - activități legate de 

bazele de date -activități de cercetare-dezvoltare, software, automatizări si sisteme IT la cheie; 

unități de cercetare-dezvoltare ca suport pentru afaceri și inovare - Cercetare dezvoltare pentru 

inginerie, proiectare asistată de calculator - activități de editare, producție cinematografică, video 

și activități de televiziune - telecomunicații, servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice.  



În vederea dezvoltării sectorului TIC la nivel regional sunt propuse următoarele direcții de 

specializare inteligentă:  

• Dezvoltarea și implementarea unor aplicații și softuri specializate pentru producția de 

vehicule feroviare;  

• Proiectarea și dezvoltarea de vehicule utilizate în domeniul construcțiilor (pentru tuneluri, 

infrastructură tehnico-edilitară, etc.)  

• Proiectarea de softuri specializate domeniului producției și furnizării de energie durabilă  

• Dezvoltarea și implementarea de programe informatice aplicabile domeniului industriei 

chimice și metalurgice  

• Implementarea unor softuri specializate domeniului agricol și industriei alimentare 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu titlu de 

exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 

Drept urmare, dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor in domeniul „TIC si digitalizare” 

poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra dezvoltării economice in județul nostru, dar si 

la nivel regional.  

In același timp, Universitatea din Craiova este o instituție de învățământ universitar de 

anvergura naționala. Comunitatea academică a Universității din Craiova a cunoscut o 

permanentă evoluție pe parcursul celor aproape şapte decenii de existenta, oferind tinerilor 

condiții de pregătire în 54 domenii de licenţă, 42 domenii de studii universitare de master şi 28 

domenii doctorat, într-o paletizare foarte largă. 

Ansamblul de construcții cu denumirea” PARC TEHNOLOGIC UNIVERSITAR IT” este 

construit pe infrastructura blocului S 200, a cărui structură de rezistență a fost finalizată în anul 

1989, aflându-se in folosința Universității din Craiova. Ca urmare a schimbării destinației 

clădirii, în 2004 a fost realizat proiectul  “PARC TEHNOLOGIC UNIVERSITAR IT”, de către 

S.C. PROIECT S.A. Craiova. Întregul ansamblu are o suprafață construită de 2.618,29 mp şi o 

suprafață desfășurată de 25.095,16 mp.  

Clădirea nu este finalizata in prezent, întrucât nu au fost identificate fondurile necesare in acest 

scop, Universitatea din Craiova aflându-se in imposibilitatea alocării resurselor necesare. 

Valoarea lucrărilor pentru terminarea investiției este estimata in anul 2019 la aproximativ 15,6 

milioane euro. Având in vedere creșterile recente de preturi in domeniul construcțiilor, dotările 

suplimentare ce vor fi necesare, masurile suplimentare pentru asigurarea unei bune eficiente 

energetice etc, se preconizează o valoare finala a  investiției de 25 milioane euro. 

Terenul aferent construcției S200 in suprafața de 4151 mp se afla in acest moment in domeniul 

privat al municipiului Craiova si este dat in folosința gratuita Universității din Craiova pe o 

perioada de 50 ani. De asemenea, aferent imobilului, se afla un teren proprietate privata in 

suprafața de 182 mp din care 90 mp aflat sub construcție. 

Prin draftul Programului Operațional Regional SV Oltenia 2021-2027, aflat in curs de 

aprobare de către Comisia Europeana, in cadrul Prioritatii 1 – Competitivitate prin inovare și 

întreprinderi dinamice, obiectivul specific FEDER Intensificarea creșterii durabile și a 



competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin 

investiții productive, sunt eligibile proiecte pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin 

„înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri, incubatoarelor, 

acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale  cu impact la nivel regional”, încadrate sub 

regulile de ajutor de stat regional, ceea ce presupune in cazul regiunii noastre, o cota de 

cofinanțare din partea beneficiarilor de 40% din valoarea eligibila a unui proiect, respectiv 

aproximativ 9 milioane euro. Beneficiari eligibili sunt autoritățile publice locale dar si 

universitățile. 

Având in vedere necesitatea de sprijinire a dezvoltării si diversificării afacerilor din județul 

Dolj, aprobare domeniului TIC si Digitalizare ca si domeniu de specializare inteligenta pentru 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, impactul potențial important asupra dezvoltării economice la 

nivel județean si regional al unei astfel de investiții, Consiliul Județean Dolj intenționează sa 

promoveze si sa implementeze unui proiect cu finanțare nerambursabila, in calitate de 

Lider de parteneriat, in comun cu Universitatea din Craiova, având drept obiectiv 

înființarea unei structuri de afaceri si specializare inteligenta in domeniul „ITC si 

Digitalizare” in incinta imobilului Parc Tehnologic Universitar IT (Bloc S 200) din zona 

centrala a municipiului Craiova. 

In pregătirea acestui proiect, si având in vedere imposibilitatea asigurării fondurilor necesare 

cofinanțării de către Universitatea din Craiova, este necesara aprobarea suportării acestora 

sume, in valoare de aproximativ 10 milioane de euro, de către Consiliul Județean Dolj, prin 

bugetele anilor 2022-2026. 

De asemenea, pentru pregătirea proiectului, Consiliul Județean Dolj va efectua demersurile 

legale în vederea transferului dreptului de proprietate de la UAT Municipiul Craiova la UAT 

Județul Dolj asupra imobilului teren aferent investiției, în suprafață de 4151 mp (din acte) și 

4149 mp (din măsurători), înscrisă în CF nr. 218393 Craiova, teren neîmprejmuit, liber de 

sarcini. In plus, Consiliul Județean Dolj va iniția, in condițiile legii, procedura privind evaluarea 

și achizitia de către liderul de proiect a imobilului teren aferent construcției, proprietate privată a 

unor persoane fizice, în suprafață de 182 mp.  

Conform propunerii de acord de parteneriat anexata, Consiliul Județean Dolj, ca lider de 

parteneriat, va avea responsabilități aferente managementului proiectului, inclusiv de acordare de 

asistenta partenerului Universitatea din Craiova in revizuirea si actualizarea documentației 

tehnico-economice, in derularea achizițiilor proiectului si in gestionarea contractului de lucrări. 

De asemenea, înainte de sfârşitul proiectului, partenerii Consiliul Județean Dolj si Universitatea 

din Craiova vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a 

echipamentelor, bunurilor etc. ce au facut obiectul proiectului.  

Partenerii se obligă reciproc ca la finalul proiectului să reglementeze situația juridică a 

investiției/clădire ca fiind aceea a unui drept de proprietate în cote-părți, proporțional cu 

aportul financiar al fiecărui partener, aport care constă în sume de bani și contravaloare 

teren a cărui valoare de piață se va stabili la data finalizării proiectului. 

 



Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și 

încheierii unui acord de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Dolj prin 

Consiliului Județean Dolj si Universitatea din Craiova in scopul implementării unui proiect cu 

finanțare nerambursabila, având drept obiectiv înființarea unei structuri de afaceri si 

specializare inteligenta in domeniul „ITC si Digitalizare” in incinta imobilului Parc 

Tehnologic Universitar IT (Bloc S 200) din zona centrala a municipiului Craiova. 

 

 

 

                

                Director Executiv,                                                  Director Economic 

                  Daniela Băluţă                            Mecu Marian  

 

                                                                                                                       



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală      

Nr. 9504/12.04.2022                        

      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea parteneriatului și încheierii unui acord de parteneriat  

între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj prin Consiliul 

Județean Dolj și Universitatea din Craiova 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

parteneriatului și încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ-

Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea parteneriatului și încheierii unui 

acord de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj prin 

Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect 

de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

         Avizat         

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,      

           Daiana STOICA        

                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                   Cristian Buzata                                            
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ACORD DE PARTENERIAT 

 
 

NR: __________ 
pentru realizarea proiectului « Infiintarea unei structuri de afaceri si specializare inteligenta in 
domeniul „ITC si Digitalizare” in incinta imobilului Parc Tehnologic Universitar IT (Bloc S 200) » 

 
 
 
Articolul 1 Părțile 
(1) Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj, cu sediul în Str. Unirii, 

nr. 19, cod postal 200585, Craiova, Romania, codul fiscal 4417150, având calitatea de Lider de 
proiect/ Partener 1 

(2) Universitatea din Craiova, cu sediul în Str. A.I. Cuza, nr. 13, cod postal 200585, Craiova, Romania, codul 
fiscal 4553380, având calitatea de Partener 2 

 
au convenit următoarele: 
 
Articolul 2 Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară 

proprie la bugetul proiectului, reglementarea drepturilor asupra rezultatelor proiectului, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: « Infiintarea unei 
structuri de afaceri si specializare inteligenta in domeniul „ITC si Digitalizare” in incinta imobilului 
Parc Tehnologic Universitar IT (Bloc S 200) », care va fi depus în cadrul Programului Operaţional 
Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare si intreprinderi 
dinamice  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  
 

Articolul 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 

de finanţare: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi principale 

Unitatea Administrativ 
Teritoriala Judetul Dolj 
Lider de proiect 
(Partener 1) 

Activitatea 1. Pregatirea si depunerea proiectului 

UAT Judetul Dolj prin CJ Dolj va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Efectueaza demersurile legale în vederea 
transferului dreptului de proprietate de la UAT Municipiul 
Craiova la UAT Județul Dolj asupra imobilului teren în 
suprafață de 4151 mp (din acte) și 4149 mp (din 
măsurători), înscrisă în CF nr. 218393 Craiova, teren 
neîmprejmuit, liber de sarcini. 

• Inițiaza procedurile privind evaluarea și achizitia de 
către liderul de proiect a imobilului teren aferent 
construcției, proprietate privată a unor persoane fizice, în 
suprafață de 182 mp, ce reprezinta diferenta dintre 
suprafata de 460mp restituita in natura prin decizia nr 
3636/04.05.2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si 
Justitie in dosarul 11219/1/2006, si suprafata de 278 mp 
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inscrisa in CF nr. 246857 Craiova. 

• Achiziționeaza serviciile de elaborare a planului de 
afaceri a investitiei si urmarire implementare contract 

• Supervizeaza si coordononeaza serviciile de 
revizuire si actualizare a documentatiei tehnico-economice 
si de obtinere a unei noi Autorizatii de Construire. 

• Completeaza cererea de finantare si asigura 
documentele suport aflate in sarcina sa. 

• Aproba proiectul, contributia proprie la cheltuielile 
eligibile reiesite din devizul general al investitiei revizuit si 
a formei actualizate a acordului de parteneriat prin 
hotarare a consiliului judetean, conform cerintelor din 
ghidul solicitantului. 

 

Activitatea 2. Precontractarea si semnarea contractului de 
finantare nerambursabila 

UAT Judetul Dolj prin CJ Dolj va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati:  

• Aproba proiectul, contributia proprie la cheltuielile 
eligibile reiesite din devizul general al investitiei revizuit si 
a formei actualizate a acordului de parteneriat prin 
hotarare a consiliului judetean, conform rezultatelor 
evaluarii tehnico-economice a cererii de finantare. 

 

Activitatea 3. Implementarea investitiei 

UAT Judetul Dolj prin CJ Dolj va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Acorda asistenta si suport tehnic in derularea 
procedurilor de achizitie lucrari si servicii supraveghere 
lucrari. 

• Achizitioneaza dotarile si echipamentele 
independente necesare, conform proiectului tehnic revizuit 
si ghidului solicitantului.  

 

Activitatea 4. Gestionarea infrastructurii de suport a 
afacerilor 

UAT Judetul Dolj prin CJ Dolj va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Infiinteaza, impreuna cu Partenerul 2, structura de 
administrare a structurii de sprjin a afacerilor, ca actionar/ 
membru fondator. 

 

Activitatea 5. Activitatea de management al proiectului 

UAT Judetul Dolj prin CJ Dolj va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Asigura managementul general al contractului de 
finantare. 

• Asigura contributia la cheltuielile eligibile ale 
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proiectului in cuantum de 40% din valoarea acestora si 
cheltuielile neeligibile, de maxim 10 milioane euro.  

Universitatea din Craiova 
Partener 2 

Activitatea 1. Pregatirea si depunerea proiectului 

Universitatea din Craiova va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Achizitioneaza servicii de revizuire si actualizare a 
documentatiei tehnico-economice si obtinerii unei noi 
Autorizatii de Construire. 

• Sprijina Liderul de proiect in completarea cererii de 
finantare si asigura documentele suport in sarcina sa. 

• Aproba proiectul, contributia proprie la cheltuielile 
eligibile reiesite din devizul general al investitiei revizuit si 
a formei actualizate a acordului de parteneriat in cadrul 
Senatului Universitatii, conform cerintelor din ghidul 
solicitantului. 

 

Activitatea 2. Precontractarea si semnarea contractului de 
finantare nerambursabila 

Universitatea din Craiova va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati:  

• Aproba proiectul si forma actualizata a acordului de 
parteneriat in cadrul Senatului Universitatii, conform 
conform rezultatelor evaluarii tehnico-economice a cererii 
de finantare. 

 

Activitatea 3. Implementarea investitiei 

Universitatea din Craiova va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Organizeaza procedurile de achizitie lucrari si 
servicii supraveghere lucrari. 

 

Activitatea 4. Gestionarea infrastructurii de suport a 
afacerilor 

Universitatea din Craiova va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Infiinteaza, impreuna cu Liderul de Parteneriat, 
structura de administrare a structurii de sprjin a afacerilor, 
ca actionar/ membru fondator. 

 

Activitatea 5. Activitatea de management al proiectului 

Universitatea din Craiova va avea urmatoarele roluri si 
responsabilitati: 

• Acorda asistenta Liderului realizarea 
managementului general al contractului de finantare, prin 
membrii in echipa de proiect. 

 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
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Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum 
este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia  Contribuţia  

UAT Judetul Dolj prin CJ 
Dolj  

Lider de proiect 
(Partener 1) 

40% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investitiei 

Cheltuieli neeligibile, daca este cazul 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului, maxim 
10 milioane euro   

Universitatea din Craiova 
Partener 2 

Daca este cazul : 40% din valoarea cheltuielilor eligibile 
administrative si de resurse umane, aferente activitatii 
proprii  
  

 
(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile legale privind gestionarea financiară a fondurilor europene, astfel: 

(a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul 
de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate 
conform acordului de parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul 
achiziţiilor publice  derulate de aceştia; 

(b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată 
către autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după 
efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în 
conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în 
concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din 
proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de 
parteneriat. 

(c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu 
sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei 
necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din 
proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea 
de finanțare. 
 

Articolul 4 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
(1) 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, inclusiv 
perioada de monitorizare a proiectului. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului 
de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  
 

Articolul 5 Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
 
Drepturile liderului de proiect 

(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 rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie. 
 
Obligaţiile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
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(2) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi ii 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 partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
management POR.  

(4) Liderul de proiect este responsabil cu transmiterea către Autoritatea de management a 
cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres 
etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de proiect are obligaţia îndosarierii și 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 Programului 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 parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, liderul de proiect și partenerul răspund 
proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, partenerii răspund proporțional cu culpa care a cauzat prejudiciul.  
(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de proiect și partenerul 

răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
(9) Liderul de proiect este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său 
de către Autoritatea de management.  
 

Articolul 6 Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
 
Drepturile Partenerului 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. 
Partenerul are dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de 
rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 
eligibile. 

(2) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 
informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul 
de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către AM POR. 
 
Obligaţiile Partenerului 2 

(1) Partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării 
durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(2) Partenerul este obligat să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 

(3) Partenerul este obligat 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. 
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(4) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(5) Partenerul este obligat să pună la dispoziția AM, 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. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. Anterior, Partenerul este obligat 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. 

(7) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(8) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 
conformitate cu legislatia in vigoare, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerul răspunde proporțional sau în 
solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

(9) Partenerul are obligaţia de a restitui AM 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. 

(10) Partenerul este obligat 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. 

(11) Partenerul este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în 
condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile 
pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(12) Partenerul este obligat 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. 

(13) În cazul unui prejudiciu, partenerii răspund proporțional cu culpa care a cauzat prejudiciul.  
(14) 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. 

(15) 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. 

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

(17) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 
 
 

Articolul 7 Achiziții publice  
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea 

legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM 
și/sau alte organisme abilitate. 
 

Articolul 8 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
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construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate 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, prin structura de administrare a parcului.  

(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 obiectul proiectului. Copii ale documentelor de transfer vor fi ataşate raportului 
final. 

(3) Partenerii se obligă reciproc ca la finalul proiectului să reglementeze situația juridică a 
investiției/clădire ca fiind aceea a unui drept de proprietate în cote-părți, proporțional cu 
aportul financiar al fiecărui partener, aport care constă în sume de bani și contravaloare teren 
a cărui valoare de piață se va stabili la data finalizării proiectului. 

(4) 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 achiziţionate. 

(5) Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, 
sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2021-
2027, pe o perioadă de 5 ani, de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația 
respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul 
realizării proiectului. 
 

Articolul 9 Confidențialitate 
(1) 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. 
 

Articolul 10 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.  
 

Articolul 11 Dispoziţii finale 
(1) 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. 
(2) Întocmit în doua exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

 
Semnături 
 

Lider de proiect 
(Partener 1) 

DORIN COSMIN VASILE, 

PRESEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 CEZAR IONUT SPINU, 

RECTOR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 




