CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCJ Dolj nr. 138/29.07.2020 privind aprobarea proiectului
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele
subordonate Consiliului Județean Dolj”
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;
având în vedere Referatul de aprobare nr. 22634/21.08.2020 al Direcţiei Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul Serviciului
juridic nr. 22742/24.08.2020, precum și avizul comisiilor de specialiatate privind
aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
de către spitalele subordonate Consiliului Județean Dolj”
Prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul
Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,
în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin.(1), art. 47, art.
48 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
în temeiul art.173 alin. (1) lit. b) și d), alin (5) lit. q), art. 182 alin. (1) si art 196 alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea valorii totale a proiectului „Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate Consiliului
Județean Dolj” în 2.491.261,12 Lei, inclusiv TVA și a indicatorilor fizici ai investiției
conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului de la art. 1,
conform Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotărâri.
Art.3 Art. 1 al HCJ 138/29.07.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate
Consiliului Județean Dolj” se modifică și se completează conform dispozițiilor art. 1 și
art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.4. Sumele necesare implementării proiectului până la rambursarea integrală a
acestora vor fi asigurate din bugetele Spitalului Orășenesc Așezămintele Brancovenesti
Dăbuleni și Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
Art.5. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, ale Spitalului
Orășenesc Așezămintele Brâncovenesti Dăbuleni și ale Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Câte un exemplar din prezenta hotarâre se va comunica Spitalului Orășenesc
Așezămintele Brâncovenesti Dăbuleni și Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
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PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,
pentru SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE

Anexa 1 la HCJ DOLJ Nr. 165/2020

„Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre spitalele subordonate Consiliului Judetean Dolj”
SMIS 138569

Nr.

Investitii propuse prin proiect

masca medicala / chirurgicala cu elastic
1

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

masca cu filtru FFP 2
2
3

Entitățile publice
cărora le sunt
distribuite
echipamentele /
dotările propuse prin
proiect

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

masca cu filtru FFP 3

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime S
4

SPITALUL LEAMNA
SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime M
5

Cantitate
distribuită /
entitate
publică

12,250
10,000
800
3,000
1,000
4,000
2,000
35,000

SPITALUL DABULENI
10,000

6

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime L

SPITALUL DABULENI
2,000
SPITALUL LEAMNA

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime XL
7
8

2,000
SPITALUL LEAMNA

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, pudrate, marime S

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, pudrate, marime M
9
10

2,000
35,000

SPITALUL DABULENI
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, pudrate, marime L

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, pudrate, marime XL
11

10,000
2,000
2,000

SPITALUL LEAMNA
manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, nepudrate, marime S

12

2,000
SPITALUL LEAMNA

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, nepudrate, marime L
13

4,000

2,000
SPITALUL LEAMNA

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, nepudrate, marime XL
14
15

2,000
SPITALUL LEAMNA

viziera de protectie de unica folosinta

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

16

ochelari de protectie cu ventilatie indirecta

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

17

combinezon cu gluga si protectie incaltaminte

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

18

Halat chirurgical de unica folosinta

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

19

Botosi

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

20

Boneta de unica folosinta

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

21
22
23

Biocide pentru dezinfectia suprafetelor critice
Biocide pentru dezinfectia suprafetelor semicritice

Biocide pentru dezinfectia suprafetelor noncritice

SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

24

Biocide pentru dezinfectia de nivel inalt prin imersie a instrumentarului medical

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

25

Biocide pentru dezinfectia igienica a mainilor prin spalare/frecare

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

26

Biocide pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

27

dezinfectant universal

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

28
29

antiseptice si dezinfectante - inalbitor

hipocloriti si clorati

SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

30

dezinfectant/solutie pentru curatarea suprafetelor

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

800
200
400
200
800
1,000
12,250
10,000
12,250
20,000
12,250
10,000
85
105
310
350
60
14
280
175
30
175
280
1,000
225
120
50
90
300

31

sapun

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

32
33

dezinfectanti gel maini

alcool sanitar 70%

SPITALUL LEAMNA
SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

34

Termometru cu infrarosu

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

35

Pulsoximetru

SPITALUL DABULENI
SPITALUL LEAMNA

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49

Servetele antiseptice cu clorhexidina
Paturi ATI
Monitor de functii vitale cu troliu
Injectomat
Troliu medicamente
EKG
Defibrilator
Ventilator portabil
Laringoscop
Videolaringoscop
Monitor pacient, multiparametric, inclusiv EKG, presiune arterială non-invazivă
(NIBP), saturație de oxigen (SpO2), ritm respirator (RR), temperatură (TEMP),
cu senzori și cabluri
Electrocardiograf, portabil, cu accesorii
Autoclav, 40-60L, cu accesorii
Anunt de presa

SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI
SPITALUL DABULENI

51

Placa permanenta

Plăcuțe pentru mijloace fixe - dimensiunea 100 x 100 mm

SPITALUL LEAMNA
SPITALUL LEAMNA
SPITALUL DABULENI

SPITALUL DABULENI
Consiliul Judetean
Dolj
SPITALUL DABULENI

SPITALUL DABULENI
Autocolante pentru mijloace fixe - dimensiunea 100 x 100 mm

70
200
600
10
7
10
4
5,000
2
4
4
1
2
1
2
2
1

SPITALUL LEAMNA

SPITALUL LEAMNA
52

280

3

SPITALUL LEAMNA
50

350

SPITALUL LEAMNA

1
1
2
1
1
1
22
7
20
9

53

Audit financiar

54

Masca pliata 3 m hepa si supapa FFP2-9322

55

Masca pliata 3 m hepa si supapa FFP2-9322

56

Masca pliata 3 m hepa si supapa FFP2-9322

57

Euromed- manusi chirurgicale sterile 7

58

Euromed- manusi chirurgicale sterile 7.5

59

Manusi examinare pudrate santex S

60

Manusi examinare pudrate santex M

61

Halat examinare unica foloosinta verzi

62

Manusi examinare pudrate santex M

63

Acoperitori pantofi 100bc/set

64

Halat examinare unica foloosinta verzi

65

Manusi examinare pudrate M

66

Halate chirurgicale ranforsate L

67

Halate chirurgicale ranforsate XL

68

Alcool sanitar 500 ml, 70% vol.

69

Combinezon

70

Manusi examinare pudrate SANTEX M

71

Acoperitori pantofi 100bc/set

72

Bonete medicale albastre

73

Vata sira soft hidrofila 200 gr

74

Halate de unica folosinta

75

Ochelari de protectie

76

Bonete medicale

77

Vata medicinala 200 gr

78

Ochelari de protectie CE

79

Combinezon alb XXL

80

Combinezon polipropilena ALB-XL

81

Combinezon polipropilena ALB-XXL

82

Masca unica folosinta 3 pliuri, verzi

83

Masca protectie

SPITALUL DABULENI

1
240
700
800
100
150
10
20
30
50
10
30
30
100
100
48

SPITALUL DABULENI
100
100
30
30
100
500
36
5
150
64
200
50
50
1,000
400

84

Masti chirurgicale 3 straturi cu elastic

85
86

Acoperitori pantofi 100 buc/set
Halat de protectie de unica folosinta alb, incheiere cu capse, polipropilena
netesuta, marimea XXL

87

Ochelari de protectie cu aerisire

88

Halat chirurgical reutilizabil

89

Bonete medicale (100 buc/set)

90

Manusi nitril fara pudra, albastre, marimea L, 100 buc/cut

91

Manusi nitril fara pudra, albastre, marimea M, 100 buc/cut

92

Sort protectie impermeabil

93

Masca protectie cu 3 pliuri

94

Halate chirurgicale sterile ranforsate size XL

95

Masca 3 pliuri (50 buc/cut)

96
97

Manusi sterile latex marimea M
Halat de protectie de unica folosinta alb, incheiere cu capse, polipropilena
netesuta, marimea XL

98

Masca chirurgicala 3 pliuri cu elastic

99

Acoperitori pantofi 100 buc/set

100

Manusi chirurgicale Medismart pudrate nr 7.5

101

Manusi examinare latex pudrate- M-

102

Cizme

103

Cizme

104

VTM 50 BUC/KIT

105

Teste rapide IgG si IgM- COVID-19

106
107

Oxidice AIR B 5l./bidon
Skinman Soft P- dezinfectant pentru maini igienic si chirurgicak cu dop
picurator

108

Oromed Liquid- dezinfectant maini TP1 cu pompa dozaj (flacon 500 ml)

109

Oromed Liquid- dezinfectant maini TP1 (flacon 1000 ml)

110

Sterisol- dezinfectant de nivel inalt RTU flacon

111

Ecodes 15 kg

112

Agent de albire si dezinfectie destinat textilelor OZONIT- 25 kg

113

Agent de albire si dezinfectie destinat textilelor OZONIT- 25 kg

1,500
60
276
100
20
20
30
70
30
2,000
200
3,000
10,000
500
5,000
10
100
2,000
4
2
2
8
4
13
60
19
36
6
1

1

30
114

Dezinfectant maini igienic si chirurgical HEXID - 1 l cu pompa dozimetrica

115

Oxidice AIR B 5l./bidon

118

Masti protectie cu filtru FFP2

119

Masca chirurgicala cu elastic 3pliu.3 str

120

Masca protectie FFP2

121

masca cu supapa Ffp2 biosafe

122

manusi examinare latex biosafe

123

msaca cu legatura

124

kimono (halat unica folosinta)

125

Bonete medicale albastre

126

Botosei (cipici) uf

127

Masca chirurgicala cu elastic albastre

128

Halat examinare uf albe

129

Manusi chirurgicale nr.6 sterile

130

Botosei (cipici) uf

131

Bonete medicale verzi

132

Botosei (cipici) uf

133

Bonete medicale verzi

134

Masti chirurgicale cu elastic verzi

135

Combinezon

136

Combinezon

137

Combinezon

138

Alcool sanitar 70% x 1000ml

139

Acoperitori maneci 100 buc/set

140

Termometru cu infrarosu

141

Cizme Pvc marimea 39

142

Cizme Pvc marimea 42

143

Cizme Pvc marimea 42

144

Cizme Pvc marimea 43

145

Cizme Pvc marimea 40

14
200
2,000
1,000
1,000
6,000
2,000
1,000
5,000
10,000
2,000
500
4,000
5,000
5,000
Spitalul Leamna
10,000
10,000
1,000
280
20
100
120
20
3
2
1
1
1
2

146

Cizme Pvc marimea 41

147

Ochelari negri

148

Ochelari negri

149

Ochelari transparenti

150

Safeview Ochelari de protectie

151

Safeview Lentile de schimb

152

Safeview Lentile de schimb

153

comprese sterile

154

seringa 20 ml

155

seringa 10

156

perfuzor helpset

157

banda adezifa

158

Oxidice AIR./bidon

159

Biclosol

160

Klintensiv dezinfectant

161

Klintensiv dezinfectant bidon 5 litri

162

Klintensiv dezinfectant suprafete 5 litri

163

Sapun lichid antibacterian

164

Sapun dezinfectant zeta 6

165

Dezinfectant gel igienizant

166

Soft care med h5 0.5 litri

167

Surfanios premium

168

Sapun dezinfectant Pliwa pe baza de alcool

169

Decosept

170

Bionet A15

171

Bionet A15

172

Bionet A15

2
73
10
20
85
85
20
500
960
2,000
2,000
150
100
18,000
5
5
4
5
22
100
204
70
200
50
60
60
80

Anexa nr. 2 la HCJ Dolj Nr. 165/2020
ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1. Părţile

1.
2.
3.

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Dolj, cu sediul în str. Calea Unirii, nr. 19, municipiul Craiova, judeţul
Dolj, codul fiscal1 4417150, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1.
Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, cu sediul în Str. Unirii, nr. 1, codul fiscal 5764980,
având calitatea de membru 1/Partener 2.
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, cu sediul în comuna Bucovăţ, sat Leamna de Sus, str. Principala, nr 1,
judeţ Dolj, codul fiscal 5046653, având calitatea de membru 2/Partener 3.

au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1)
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a
fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente
proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate
Consiliului Judeţean Dolj”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Prioritatea de
investiție 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apel de proiecte (Cod MySMIS:
138299 - POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19).
(2)
Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1)
(2)
(3)
(4)

Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum
acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia
proiectului.
Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai
înalte.
Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în
cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1)

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare
– care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:
Organizaţia
Lider de proiect (Partener 1)
Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Dolj

Partener 2
Spitalul Orăşenesc
„Aşezămintele
Brâncoveneşti”Dăbuleni

1

Roluri şi responsabilităţi
Activitatea de „Management de proiect”- Unitatea de Implementare a
Proiectului va asigura managementul organizațional al proiectului,
managementul financiar, precum și managementul tehnic.
Activitatea de Informare si publicitate – se va amplasa 1 placă
permanentă la sediul Unitatii Administrativ-Teritoriale Judeţul Dolj.
Activitatea de „Management de proiect” - Unitatea de Implementare
a Proiectului va asigura managementul organizațional al proiectului,
managementul financiar, precum și managementul tehnic.
Activitatea de Informare si publicitate - Contractarea serviciilor de
informare şi publicitate se va realiza prin atribuire directă în vederea
asigurării vizibilităţii proiectului finanţat prin POIM şi în conformitate
cu prevederile contractului de finanţare. Se va încheia un contract de
servicii de informare şi publicitate pentru realizarea măsurilor propuse.

Codul fiscal sau codul TVA, după caz
1
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Partener 3
Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna

(2)

Se vor publica 2 comunicate/anunțuri de presă.
Se va amplasa 1 placă permanentă la sediul Spitalului Orăşenesc
„Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni. Se vor plasa pe o parte vizibilă
a mijloacelor fixe achiziționate 22 plăcuțe și 20 autocolante, acolo unde
acest lucru este posibil.
Activitatea de „Decontare achiziţii efectuate înainte de depunerea
cererii de rambursare”
Activitatea „Achiziţii publice după depunerea cererii de
rambursare”
Activitatea „Audit financiar”
Activitatea de Management de proiect - Unitatea de Implementare a
Proiectului va asigura managementul organizațional al proiectului,
managementul financiar, precum și managementul tehnic.
Activitatea de „Decontare achiziţii efectuate înainte de depunerea
cererii de rambursare”
Activitatea „Achiziţii publice după depunerea cererii de
rambursare”
Activitatea de Informare si publicitate – se va amplasa 1 placă
permanentă la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. Se vor
plasa pe o parte vizibilă a mijloacelor fixe achiziționate 7 placuțe și 9
autocolante, acolo unde acest lucru este posibil.

Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare
şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de proiect (Partener 1)
Valoarea contribuţiei (0 lei)
Unitatea AdministrativValoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (0%)
Teritorială Judeţul Dolj
Partener 2
Spitalul Orăşenesc
„Aşezămintele
Brâncoveneşti”Dăbuleni

Valoarea contribuţiei (0 lei)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (0%)

Partener 3
Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna

Valoarea contribuţiei (0 lei)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (0%)

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de
Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare
conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
(1)
Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de
proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

2
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Obligaţiile liderului de parteneriat

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu
partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management pentru Programul Operaţional
Infrastructură mare
Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare
Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea
de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.
Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile
angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
În cazul în care unul din partenerii 2, 3-8 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g.
implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare
privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate
responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv.
Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor
proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3

Drepturile Partenerilor 2, 3

(1)
(2)
(3)

(4)

Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de
proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare
pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în
implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi
financiare.
Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări
importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de
management

Obligaţiile Partenerilor 2, 3

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul
procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de
rambursare.
Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de
către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice
alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate
din instrumente structurale.
Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea
proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii
conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.
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Art. 8. Achiziții publice
(1)

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea
condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea
(1)
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această
perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o
perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această
perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.
(2)
Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a
echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate
intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului
final.
(3)
Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea
nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
(4)
Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin
Programul Operaţional I, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).
Art. 10. 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.
Art. 11. Legea aplicabilă
(1)
Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2)
Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin
act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în
momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 12. 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.
Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanţare.
Semnături
Lider de proiect
(Partener 1)
Unitatea AdministrativTeritorială Dolj
Partener 2
Spitalul Orăşenesc
„Aşezămintele
Brâncoveneşti”
Dăbuleni
Partener 3
Spitalul de
Pneumoftiziologie
Leamna

Semnătura

Data şi locul semnării
Craiova

Semnătura

Data şi locul semnării
Dabuleni

Semnătura

Data şi locul semnării
Leamna

Prioteasa Ion, preşedinte

Maricuţoiu Ileana-Maria, director

Matei Marius, director
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