CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și Asocierea
dintre Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România și Societatea Ornitologică
Română pentru implementarea proiectului „Monitorizarea și menținerea stării de
conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului”
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare comun nr. 32096/21.12.2020 al Direcţiei Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Centrului
Județean pentru Protecția Naturii, Turism și de Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj,
Raportul de specialitate al Serviciului juridic nr. 32106/21.12.2020, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
- Raportul privind procedura selecţie parteneri nr. 23338/07.11.2019,
- prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și
completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; H.G. nr.
218/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.
nr. 64/2009; O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr.
746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 105/2016; H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014 – 2020,
- prevederile Ghidului Solicitantului, Programul Operațional Infrastructură Mare,
Axa Prioritară 4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității,
monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul
Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri
de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, apel de proiecte
POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea
ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității
și refacerea ecosistemelor degradate,

În temeiul art. 173 alin (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și art 196 alin
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și Asocierea
dintre Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România și Societatea Ornitologică
Română pentru implementarea proiectului „Monitorizarea și menținerea stării de
conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului”,
conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Centrul Județean pentru
Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare
Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj şi Asocierii dintre Asociația WWF
Programul Dunăre Carpați România şi Societatea Ornitologică Română.
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ACORD DE PARTENERIAT
NR. ............................................
Art. 1. Părţile
1. CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, cu sediul în strada Unirii, nr.19, Craiova, judetul Dolj, cod
postal 200585, codul fiscal 4417150, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1
2. Asocierea dintre Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România, cu sediul în Afi Tech
Park 1, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29, cod poștal 050881, sector 5 Bucuresti, codul
fiscal1 18742789 având calitatea de Partener 2 şi Societatea Ornitologică Română, cu sediul în
bulevardul Hristo Botev, nr 3, ap 6, sector 3, București, codul fiscal RO5272804, având calitatea
de 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: Monitorizarea si mentinerea starii de conservare
favorabile a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului, care este depus în cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 Protecția mediului prin
măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor
poluate istoric Obiectiv Specific Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și
refacerea ecosistemelor degradate, apel de proiecte POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție
și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de
protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, cod generat MySMIS
139929.
(2)Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) 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.
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
evoluţia proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de
etică cele mai înalte.
(4) 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:
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Organizaţia

Roluri şi responsabilităţi

Lider de proiect
(Partener 1)
Consiliul
Județean Dolj

Activitatea 1.1. Implementarea lucrărilor tehnice de refacere și
îmbunătățire a suprafețelor destinate habitatelor de interes
comunitar precum și a suprafețelor destinate hranei și adăpostului
speciilor de interes comunitar
Activitatea 1.2. Amenajarea hibernaculelor pentru amfibieni și
evaluarea succesului de depunere a pontelor
Activitatea 1.3. Delimitarea zonelor de protectie a habitatelor si
speciilor utilizând balize sau semne de avertizare și evaluarea
succesului de reducere a impactului antropic asupra arealelor de
cuibărit ale speciilor
Activitate 1.4. Asigurarea locurilor de cuibărit și odihnă pentru
speciile de păsări ihtiofage prin amenajarea și amplasarea unor
platforme plutitoare și verificarea succesului de ocupare a acestora
Activitate 2.1. Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților
locale in concordanta cu obiectivele de conservare ale sitului
Activitate 2.2. Publicitatea proiectului, conform Manualului de
Identitate Vizuala
Activitatea 3.1. Imbunatatirea capacitatii administratorului in
gestionarea ariilor naturale protejate
Activitatea 4.2. Auditul financiar al proiectului
Activitatea 1.1. Implementarea lucrărilor tehnice de refacere și
îmbunătățire a suprafețelor destinate habitatelor de interes
comunitar precum și a suprafețelor destinate hranei și adăpostului
speciilor de interes comunitar
Activitatea 1.2. Amenajarea hibernaculelor pentru amfibieni și
evaluarea succesului de depunere a pontelor
Activitatea 1.3. Delimitarea zonelor de protectie a habitatelor si
speciilor utilizând balize sau semne de avertizare și evaluarea
succesului de reducere a impactului antropic asupra arealelor de
cuibărit ale speciilor
Activitate 1.4. Asigurarea locurilor de cuibărit și odihnă pentru
speciile de păsări ihtiofage prin amenajarea și amplasarea unor
platforme plutitoare și verificarea succesului de ocupare a acestora
Activitate 2.1. Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților
locale in concordanta cu obiectivele de conservare ale sitului
Activitatea 4.1. Asigurarea functionarii UIP
Activitatea 1.1. Implementarea lucrărilor tehnice de refacere și
îmbunătățire a suprafețelor destinate habitatelor de interes
comunitar precum și a suprafețelor destinate hranei și adăpostului
speciilor de interes comunitar
Activitatea 1.2. Amenajarea hibernaculelor pentru amfibieni și
evaluarea succesului de depunere a pontelor
Activitatea 1.3. Delimitarea zonelor de protectie a habitatelor si
speciilor utilizând balize sau semne de avertizare și evaluarea
succesului de reducere a impactului antropic asupra arealelor de
cuibărit ale speciilor
Activitate 1.4. Asigurarea locurilor de cuibărit și odihnă pentru
speciile de păsări ihtiofage prin amenajarea și amplasarea unor
platforme plutitoare și verificarea succesului de ocupare a acestora
Activitate 2.1. Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților
locale in concordanta cu obiectivele de conservare ale sitului
Activitatea 4.1. Asigurarea functionarii UIP

Partener 2
Asociația WWF
România

Partener 3
Societatea
Ornitologica
Română

Valoarea estimată
a fiecărei activități
(lei)
2.246.455,58

913,92
85.126,65

33.853,32
913,92
5355
200.371,01
41.650
76.343,2

75.927,2
74.679,2

75.095,2
205.821,6
166.913,94
98.231,2

195.342,4
95.991,2

96.551,2
151.845,6
365.309,34
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Informații despre conturile bancare

IBAN
Lider de proiect
(partener 1)
Consiliul Județean
Dolj
Asociația WWF
Programul Dunăre
Carpați România
Partener 2
Societatea
Ornitologică
Română

Cont

RO75TREZ24A740502580102X

RO84BACX0000000032657250

32657

RO92RNCB00920266163

60001

Banca

Sucursala

Adresa sucursala
Str. Mitropolit
Trezoreria
Firmilian, nr. 2,
Municipiului
Craiova
Craiova, Dolj,
Craiova
Romania
str. Grigore Mora, nr.
Grigore
37, Municipiul
Unicredit Bank
Mora
Bucureşti, jud.
Bucureşti, România
str. Bd. Regina
Elisabeta, nr. 5,
BCR
Universitate Municipiul Bucureşti,
jud. Bucureşti,
România

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 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
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.
Obligaţiile liderului de parteneriat
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

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
POIM.
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.
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În cazul în care partenerul 2 sau 3 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 în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de
neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe
numele său de către Autoritatea de Management.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2 si Partenerului 3
Drepturile Partenerului
(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 și Partenerul 3, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2) Partenerul are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul
de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.
(3) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat
despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii
ale rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Partenerul are dreptul să fie consultat, 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 Partenerului 2 si Partenerului 3
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

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.
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.
Partenerul este obligat 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.
Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
Partenerul este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile
identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor
de către Autoritatea de management.

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)

(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.
Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din
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finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care
au fost achiziţionate.
Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a
obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 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)
(2)

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
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 (patru) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături
Lider de
parteneriat
Consiliul
Judetean
Dolj
Asocierea
dintre
Asociația
WWF şi
Societatea
Ornitologică
Română

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului
legal al organizaţiei
Dorin Cosmin Vasile, Presedinte
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului
legal al organizaţiei
Hulea Orieta Mihaela, Director

Semnătura Data şi locul
semnării
21.12.2020
București
Semnătura Data şi locul
semnării
21.12.2020
București

