
Prciect nr..? i/ t}:.09.2022
RoMANIA

JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL JUDETEAN GIURCIU

TOR,
D

AVIZA
SECRETAR GENERAI, JUDETULUI,

Awelia B

PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarca Anexei la Hotdrerea Comiliului Jude{ean Giurgiu nr.5g din 25 f-ebruarie 2021privind aprobarea incheierii unui parfeneriat intre Juaelul Giurliu, prin Consiliul Judeleanciurgiu li Societatea Nalionali de Cruce Ro$le ain nomania _-fiiiaa ciu.gu in vederearealizdrii proiectului ,.Caravana medicald mobili la nivelul judelului Giurgiu,, rnobMED

Giurgiu

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
iiltru t in $edinfa ordinare,

Avand in vedere:
- referatul de aprobare ff. 17.838 din 07 septembde 2022 al pre$edintelui;
- raportul de specialitate 17.88g din 08 septembrie zozz ai cornfart-i-#ntului contor intem simanagemenlul calilalii: '

- adresa nr.77t din 15.07.2022 a Ministerului SAndfilii;
- adresa nr.1O13 din 02.09.2022 a Minisrerului S5niii;ii;
- avizi t.1f,[!iQ-il! 2022 ar comisiei buget, finante. economie, fonduri europene qi medi, deafaceri:
-atvutnr.LZ ll.!22022 al Comisiei pentru s6natatesi proteclie socialii:

T!.r1,Y",9, Ui)2^2O22.al.Corilisiei nenrru educarie. cutrula. linerer >i spon;
- preveoerrre Hotdra,r ( onsiriurui Judetean ciurgiu nr.5g din 25 t'ebruarie i02t privind aprobareaincheierii unui narlencriat inlre trrrterul Ciurgii. prf, i""rffrf lraq."n Liurgiu 5i s,rcierarea\alionala de Crucc R,rpie din Romania - r-itiola'clu'rgiu l" ."o.r*.."ir)"il proiectului ,,Cararanamedicald mobiti Ia nrretuljuderutui Ciurgiu.._ mobrrif o ci;*l; -- -"'
- prevederile Ccrerii de Finantare aGrentA proiectului ,,Api.i0 

Caravana medicali mobile la
l1l:ll]jyt"y1* ciurgir,.mobMEo c*.gi,; d.p,. in "d*i ;;"i;;'il;i: de propuneri deprorecte nr' I "Imbunitdrirea accesului ra ser,,ici,i de sinatate in speciar pertmgmp'rire vurnerabile.inclusiv Romii Erer fmnFl in cadrur prog,murui ,,p.ovoori in sliataL'lrui#tu,ri.,r"t".,.op.un,,
(Granturi SEE 2014-2021);
- plel_ed:dl:_ aft:l73 alin.(t) lit. 0, art..t 82 €tln.(t) fi alin.(4) raportar la art.t39 atin.(3) lir. a),art.197 alin.(l) 6i atin.(3I(5). aft.198 alin.(l)_(2) si art.zuo din oiui. *.vizOrv p.iuna coaufadminisrativ. cu m,,dificarile 5i complerdrile ulterioare;- pre\,eclerrte art.59 din LeAea nr.2412000 privind nomelc de tehnici legislatjvl pentruelaborarca actelor Domative, republicatd, cu moait"a.it" 5i 

"oIrrpt"ia.if "-rit*i"_",
in remeiur an.rq6 arin.(l) lit.a) din ordonanra de urgenra a Guvemurui t.n.57/20r9privrnd Codul aJminisuariv. (u modificdrilc,i complelaril" ,f"ri"# " ""
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HOTiRf,$TE:

Art. I. Anexa la HotdrArea Consiliului Jude[ean Giurgiu nr.58 din 25 februarie 2021
privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judelul Giurgiu, prin Consiliul Judelean
Giurgiu li Societatea Nalionala de Cruce Roqie din Romdnia - Filiala Giurgiu in vederea
realizirii proiectului ,.Caravana medical5 mobili la nivelul judelului Giurgiu" - mobMED
Ciurgiu. se modifici dupA cum urmeaza:

1 . Alineatul (3) al aAicoiului 4 se modificd $i va avea urm5torul cuprins:
,,(3) Perioada de implefie tare a Proiectului este de 19 luni calculatil din ziua semntirii
Co tractului de fnanlare."

2. Alineatul (l) al articolului 6 se modifici li va avea tmetorul cup ns:
(l ) ,, Rolul fecrirui partenel in implementdrca pl,oiectului ti alocarca fnancidrd eligibild

totalil a liecdrui paltenet sunt descrise in tabelul de uaijos Si colespund prerederilor
din contructul de fnanl.tre al proiectului Si anexele acestuia, cu motlilicdrile
ulterioore, aprobate de OP:

Partener
Societatea
Nalionale de

Cruce RoEie -
Filiala Giurgiu

Denumirea
instituriei

beneficiare $i
calitatea

de{inuti in
proiect

Rezultatele
a$teptate ale

proiectului la care
contribuie fiecare

partener

ActivitS(ile/ sub-activitllile
proiectului, deiulate de fiecare
partener, in vederea obtinerii

rezultatelor atteptate ale proiectului

Suma totali
(grant) alocati

fiecirui partener
din valoarea

eligibiH a
proiectului

(Euro)

I
Promotor de
prciect JudeFrl
Giurgiu prin
Consiliul
Juderean

Giurgiu

2 3 4

R#lr 1 proiect
implementat

Activitatea 1 Management de proiect 74.'7 t8,00

R#l: I proiect
implementat

Cheltuieli indirecte 11.20'1,',l0

R#2: I set activitaF
de informare qi

publicitate realizat

Activitatea 2 Infomare si publicitate 17.896,35

R#4: 1 Set active
achizilionate prin
proiect

Activitatea 4 Investitrii in infrastructura
de slnatate care contribuie la reducerea
inegalitellor in starea de sandtate in
raport cu activitAlile de prevenire vizate
de proiect

220.371,31

R#l: I proiect
implementat

Activitatea 1 Managemerlt de proiect 24.7 54.80

R#1: l proiect
implementat

Cheltuieli indirecte 3.713,22

R#3: Set activititi de
{brmare a cadrelor
medicale incluse in
proiect, a grupului
trintd li campanii de
informare qi

sensibilizare realizat

Activitatea 3 Activitali de formare a
cadrelor medicale i[cluse in proiect, a
grupului linte fi campanii de infomare
$i sensibilizare

186.180,51

R#4: I Set
consumabile
achizitionate prin

Activitatea 4 Investitii in infrastructura
de slndtatc care contribuie la reducerea
inegalitatilor in starea de sdndtate in

2q t.634,41



Denumirea
irstitu{iei

beneficiare qi
calitatea

detinuti in
proiect

Rezultatele
afteptate ale

proiectului la care
contribuie fiecare

partener

Activititile/ sub-activiti(ile
proiectului, derulate de liecare
partener, in vederea oblinerii

rezultatelor apteptate ale proiectului

Suma totaltr
(grant) alocati

fiecirui partener
din valoarea
eligibili a

proiectului

(Euro)

2 3 4

proiect si active
necorporale

rapot cu activitA,tile de prevenire vizate
de proiect

R#5: 1 Set Mdsuri
direct(. pentru
imbunAtiirea
serviciilor de sdnAtate
de tip preventiv in
comunit[tile
\ulnerabile- iflclusiv
Romi.realizate

Activitatea 5 Masuri directe pentu
imbunalalirea seniciilor de sanahle de
lip pre\ cnli\ in comunilalile
vulnerabile, inclusiv Romii, pentru
asigurarea acccsului Ia asistenl;
medicala ti reduccrea inegalila!ilor
sociale in s,nitate

147.061,20

R#5: 1 Set MAsud
directe pentru
imbundtdtirea
serviciilor de sdnetate
de tip preventiv in
comunitAlile
\ulnerabile, inclusiv
Romi.realizate

Cheltuieli indirecte 22.060,08

I

Art. II. Celelalte prevederi ale HoErerii Consiliului Judetean Giurgiu nr.58 din 25
februarie 2021 riman neschimbate.

Art. III. Prezenta hotirare se comunicl lnstituliei Prefectului Judegul Giurgiu in
vederea exercitirii controlului de legalitate, Compartimentului Control intem qi managementul
calitalii, Serviciului Buget-finanfe li contabilitate, Societatii Na,tionale de Cruce Roqie din
Rominia Filiala ciurgiu, pentm ducere la indeplinire Si se aduce la cuno$tinli publicd prin
grija secretarului general al judelului.

2022

Adoptatecu voturi,.penlrLr", voturi,.r'mpotrivA,'ti,,ablireri,,

Giurgiu,
Nr.



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Nr.17.838 din 07 septembrie 2022

REFERAT DE APROBARE

Prin Hotdrerea nr.58 din 25 februarie 2022 s-a aprcbat iocheierea unui parteneriat intle
Judelul Giurgiu, prin Consiliul Judelean Giurgiu ii Societatea Nalionald de Cruce Ro$je din
Romania - Filiala Giugiu in vederea realizarii proiectului .,Caravana medicald mobil[ la nivelul
judep ui GiLrgiu" mobMED Giurgiu.

Prin adresa nr.771 din 15.07.2022 tansmisd in format electronic li iffegistraL la sediul
Consiliuluj Jude{ean Giurgiu cu nr.14.519 din 18.0'7.2022. Operatorul de Program Ministerul
Sdn[tilii informeazl Consiliul Judelean Giurgiu referitor la faptul ce proiectul ,,Caravana
medicald mobili la nivelul iudelului Giurgiu" mobMED Giurgiu depus in vederea oblinerii
finanldrii in cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte m.l a primit 77,33 puncte qi a fost
aprobat pentru finan,tare. Prin aceeaSi adresd este solicitati efectuarea de modificiri la Cererea de
Finanlare ;i documentele acesteia, cu menliunea cd Operatorul de Program Minislerul SAnAtiUi
ifi rezerva drcptul de a solicita qi alte clarihcdri.

De asemenea, Operatorul de Progam Ministerul Sinitdlii ne solicita, prin adresa
m.l0l3 din 02.09.2022 transmise in format electronic li inregisrrata la sediul Consiliului
Judelean Giurgiu cu tu .17 .525 dirL 02.09.2022, diminuarea perioadei de implementare la 19 luni
li bansmiterea setului de documente necesare finalizirii procesului dc contractare:- Fi;a de identilicare financiard (Beneficiar li Partener):

- Acordul de Parteneriat semnat de citre toli partenerii romdni din proiect.
- Proiectul revizuit exclusiv in fomat electronic.

Tinand cont de cele expuse mai sus, in conlbrmitate cu prccedura iniqierii proiecteior de
hotereri, previzute de art.182 a1in.(2) din Ordonanla de Urgenfa a Cuvernului nr.57l2019 privind
Codul adminishativ, cu modihcdrile qi completdrile ulterioare,

INITIEZ

un proiect de hoGrare cu unndtorul titlu: Proiect de hottuare pentru modificarea Anexei la
Hotererea Consiliului Judelean Giurgiu nr.58 din 25 februarie 2021 privind aprobarea incheierii
urui parteneriat intre Judelul Giurgiu, prin Consiliul Judelean Giurgiu ti Societatea Nalionala de
Cruce Roqie din Romdnia - Filiala Giurgiu in vederea realizerii proiectului ,,Caravana medicali
mobili la nivelul judelului Giurgiu" mobMED Giurgiu.

Prezentul Referat de aprobarc qi Proiectul de hotlrare se ioainteazd Compartimentului
Contol intem li managementul calitilii pen[u intocmirea Raportului de specialitate in vederea
dezbaterii fi aprobarii proiectului de hotArare de cf,tre consiliul judetean.

PRE$E

Dumitru elanu
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CONSILIUL JUDETEAN GII]RGIII
COMPARTIMENT CONTROL INTERN SI MANAGEMENT

INr. 17.888 din 08 septembrie 2022

RAPORT DE SPECI A LIT'iIT& dE.ogZezU ;,;ri. l

la Proiectul de hotarare pentru modificarea Anexei la HotArarea Consiliului Judelean Giurgiu
nr.58 din 25 februarie 2021 privind aprobarea incheierii turui parteneriat iDtre Judelul Giurgiu.
prin Consiliul Judelean Giugiu li Societatea Nafionali de Cruce Roqie din Rominia - Filiala

Giurgiu in vederea realizirii proiectului ,.Caravana medicali mobila la nivelul j udelului Giurgiu"
mobMED Giurgiu

Prin Hoterarea nr.58 din 25 februarie 2022 s-a aprcbat incheierea unui parteneriat intre
Judelul Giurgiu, prin Consiliul Judeiean Giurgiu !i Socierarea NalionalA de Cruce Roqie din
Romania - Filiala Ciurgiu in vederea realizdrii proiectului ,.Caravana medicald mobili la nivelul
judetului Ciurgiu - mob\y'FD Ciurgiu.

P n adresa m.771 din 15.07.2022 transmisd in format electonic li inregistrati la sediul
Consiliului Judefean ciurgiu cu nr.l4.519 din 18.07.2022, Operatorul de Program Ministerul
SanitSlii informeazi Consiliul Judelean Giurgiu referitor la faptul cd proiectul .,Caravana
medicald mobila Ia nivelul judegului Giurgiu" mobMED Giuryiu depus in vederea oblinerii
finanlirii in cadml Apelului deschis de propuneri de proiecte rr.l a p mit 77.33 puncte !i a fost
Aprobat pentru finanlare cu condilii dupd linalizarea procesului de evaluare. Prin aceeaqi adresi
este solicjtati efecluarea de modificdri la Cererea de Finanlare ii documentele acesteia, cu
menliunea ci Operatorul de Program Ministerul Sanitdlii iqi rezerve dreptul de a solicita li alte
clarificdri.

Prin adresa nr.1013 din 02.09.2022 transmisd in Iormat elecrronic $i inregistati la sediul
Consiliului Judelean Giugiu cu ft.17.525 dtn 02.09.2022, Operatorul de Program Ministerul
Senitilii solicite Consiliului Judelean Giurgiu tansmiterea setului de documente necesare
linalizirii procesului de contractare:
Figa de identificare financiari (Beneficiar $i Partener);
Acordul de Parteneriat semnat de cdte toli partenerii romani din proiect.
Proiectul rer.izuit exclusiv in fomat electronic.

Prin aceeaii adresA Operatorul de Program solicita diminuarea pe oadei de implementare
la 19 luni, umand ca dupe semnarca Contractului de Finanlare aceasta sd fie extinsl la 24 do
luni.

Lu6nd in considerare faptul ci prin soliciterile de clarificdri tansmise de Ministerul
SAn dlii Operatorul de Program Ei respunsurile la acestea transmise de Consiliul Judetean
Giurgiu au survenit modificAri in conginutr.rl Arr.6 RESPONSABILII ATILE PARTILOR iN
IMPLEMENTAREA PROIECTUI,UI in sensul diminudrii sau mdririi unor sume
estimate/alocate inilial in bugetul projectului pentru implementare, corelat cu modilicArile
survenite in conlinutul art.4 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT alin.3 in semul
diminuirii perioadei de implementare de Ia 24 de luni la 19 luni. este necesare modificarea
Anexei la Hotdrarea nr.58 din 25 februarie 2021 privind incheierii unui parteneriat intre Judelul
Giurgiu, prin Consiliul Judelean Giurgiu ;i Societatea Naiionald de Cruce Ro$ie din Romenia -
Filiala Giurgiu in vederea realizirii proiectului ,.Caravana mcdicala mobild la nivelul judelului
Giurgiu" mobMEDGiurgiu

Fafi de cele de mai sus, am intocmit prezentul Raport de specialitate care, impreunA cu
Proiectul de l:lotarare Si Referatul de aprobare, va fi inaintat secretarului general aljudelului.

MANAGER PROIECT,
Margareta- Mihaela Cri stEa'I

r.F,
li ...

ASISTENT FINANCIAR-CONTABILITATE,
Claudia VintilA

nt'i
_/,v
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..i, l,{ tt L

l.lihrtls Crl;le,r <lennn!.ip!trl!i rrii (jglr.jr!luOgmail |:oni>

Ministerul Sanatatii: scrisoare clarificari 2 apel API - Acces Servicii sanatate

contactsee@ms.ro <contactsee@ms.ro> 2 septembrie 2022, 10 59
Cdtre:presedinte@cjglurglu.ro, managerpublic.mic.clgiurgiu@gmail.com, crgiurgiu@yahoo.co uk
Ccr monica.isaia@ms ro, valentin rosca@ms.ro, daniela cirlan@ms.ro

Buna ziua,

.l

I

Va transmitem atasat scrisoarea cu ctarjficari 2 pentru aplicatia dvs. depusa in cadruL ApetuLui deschis
de propuneri de proiecte nr 1 "imbun;t;lirea accesuluj [a servjcjiLe de sinitate in special pentru
grupuriLe vutnerabite, inclusjv Romi", apel fjnan[at in cadruL Programuluj ,,provoc;ri in sinitatea
pubticA la njveL european" (Granturj SEE 2014-2021).

Va rL,gam sa co,lf r.r'rati primi.ea -'resa.luttj-i

Cu stirna,

Echipa Operator Program MinjsteruI Sanatatii

2 atalamente

1 scrisoar€ clarificari 2_AP1.20-CJ Giurgiu.pdf

Anexa 3 FiSa de identificare finahcia16.doc
40K
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NIINISTtrRLI- SANATA'I'I I
Direclia Generall Implcmcntrre si l\f onitoriz.re Proicclc

Unitrtea de ImplenleDtarc !i Coordonar€ llrogranre

lceland
Liechtenstein
Norwaygrants

CATRE,

Consitiul Judetean Giurgiu
in atentia domnului presedinte Dumitru Bejanu

Ref: Proiect AP1.20 "Caravana medicali mobil; ta nivetuljudetului Gjurqiu rnobMED
Gjurgiu", depus in cadrulApelului deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,imbun;tdtjrea
accesului la servicijle de slnitate in special pentru grupurile vulnerabjle, inalusiv Romi,',
apel finanlat in cadrul Programul!i "Provoceri in sen;tatea publi.6 la nivel european,,
(Granturj 5EE 2014-2021 )

Stjmate domnule presedinte,

in vederea definitiv;rii docurnenteLo. necesare senrn;rii contractutui de finantare, va r Lrganr

se ne transrnileti:
'Acord!t de Parteneriat semnat de c;tre Loli partenerii romanj djn proiect. Aco.dul poate
f \e I tdl si pl.. rro1 06 r;t,e lotipa Ler.,i

Fisa de identiFicare financiar; conform modelul!i anexat

Ava.d in vedere ci, pini la firalul proiectutuj mai sunt 20 de [unj, iar, cel mai probabiL,
semna.ea conlractLllL,i va dura 2-3 siplameni, vi rugim si dirntIuati perjoada de
jrnplementare a proiectLtlul ta 19 luni. urmand ca,Ltlterio!perjoada de inrplementare !; fie
extinli ta 24 de Luni.

Termenut de r;spuns pentru transnriterea proiectutui revizLtjt sj a docLtmentelor mentionate
mai sus este de 5 zile lucr;toare de [a prinlirea acestei notiftciri.

V; rug;m se Lransn'riteti projectuL revizujt exclusiv in forrnat eLectronjc edjtabjL word/exc€L
(dup; caz).
Ope.atorul de Prograrn MinisteruL 55n;t;tiiisi rezcrvi dreptut de a soticita si atte ctarificiri,
daci r"n urma primirii projectului revizujt constatA aaest lucru.

Persoan; de contact pentru evatuare clariFtc;.i: Dr DanieLa Cir(an, expert contractare st
monjtonzare, emaiL: danieia..li Iani.!trt.ro, l el A744424445.

Cu deosebii; consideralje,

Sef SefYicju,
Man:rgor program,
,icni(a ISAILA

Expert program,

Valentin Rolca
Experi conlracta.e sj monjtorizare

Danieta Cirlan
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i-- I\
Fwd: Ministerul Sanatatii: Comunicare rezultbt

ctg cjgiLirgiu <cjgiurgiu@gmail.com>

evaluare aplicatii AP1 -Acces
Servicii Sanatate

presedinte@cjgiurgiu.ro <presed nte@cjg urgiu ro>
Catre: cjqrurqiu@gmail.com

--.-- Original l\lessage ---.-
Subjecl: I\4inisterul Sanatati : Cornunicare rezu tai evaluare apllcat I Ap1-Acces Servrcir Sanatate
Date:2022-07-15 16:00
From: r. 1. 1.:r.ri.lf i rrl
Tol(.rl]'i1(],],.,],.rL,l:rlr.,,']n,.qElptrl].-.]].(:]!ili.lL'j!j]t]ll:]
Cooy:

18 iulle 2022,08:20

Va kansmitem atasat rezultatul evaluan ap catret dvs, clepuse tn
c€drulApeluluideschis de propuner de p.orecte nr. 1

"lmbunatatrrea accesulul la serv c i e de sen;bte in special
pentru grupurile vulnerab le, rnclus v Rom ', apet finantat in
cadrLr Programului "Provoc6ri in senatatea pLrbl ca la ntvei
european (Graniurl SEE 2014-2021)

Va rugam sa confrmati prim.ea mesajulu I

Buna ziua

Cu stima

.J

Echlpa Operalor Program Ministerul Sanatati

AP1.20_Consiliul Judetean ciurgiu.pctf
168K
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r\IINISl'ERIIT, SANATAI'I I
Directia Generali Impl€mentare $i Moritorizare Proiecte

linitatca dc Implementare !i (loordonare Programe

lceland
Liechtenstein
Norwaygranls

.t lt.t,'t 1e)?..:-/.'

CATRE,

Consiliul Judetean Giurgiu
in atenlia domnulur' pretedinte Dumitru Beianu

Ref: Proiect AP1.20 "Caravana medicalS mobilA la nivelul judetutui Giurgi! - mobMED
Gjurgiu" depus in cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte nr, 1 "lmbunit;tirea
accesului la serviciile de sdnitate in special pentru grupurile vulnerabjLe, inclusiv Romi",
apel finanlat in cadrul Programului "Proyociri in sinitatea pubtici la nivel european"
(Granturi SEE 201 4-ZO21l

Stimate domnule preiedinte,

Pe aceasta cale dorim Ji vi informim ce proiectul cu titlul "Caravana medical; mobili la
nivelul judelului Giurgiu - mobMED Gjurgiu" depus in cadrul Apelului deschis de
propuneri de proiecte nr. 't "imbunitilirea accesului la serviciile de sinAtate in special
pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi", apel finanfat in cadrul Programului
"Provociri in sinitatea publici ta nivel european" (Granturi SEE 2014-2021) a primit
77,33 puncte !i a fost APROBAT PENTRU FINANTARE CU CONDITII dupi finalizarea
procesului de eyaluare.
Proiectul a primit codut AP1.20 pe care vi rugim s; il re\ineti ;i s, il fotosili in toati
corespondenla cu Ministerul SInIt;!i j.
in vederea demaririi procedurii de cont.actare a projectului este necesaI ca proiectul si fie
revizuit pe baza condilii(or stabilite de evatuatori, Comjtetul de Selecfie !i Operatorul de
Program, dup; cum urmeaza:

l. Aplicatia de proiect
. Repartizarea in timp a activit;li{or nu este foarte judicios reaUzau. Perioada de

preg;tjre dureaz; 12 lunj r'ar oferirea serviciilor cetre gruput !inti de 12 tuni. V; rug;m revizui!i
acest aspect prjn reorganizarea ptanutui de activitili gi extinderea perioadei de oferire a

serviciitor medicate cttre grupuL tint;. Vi rug;m revizuiti.
. La pct 4.2 Structuri publice tj private relevante, DSP coordoneazS ti asistenla medicati

comunjtare. V; rugem s; detaLja!i ta descriere si acest aspect avjnd in vedere cA projectut se

adreseaz; grupurilor vulnerabj{e.

ll, Bugetul proiectutui
. Echipa de management din partea ConsiLiutui LocalGiurgiu este supradin'rensionata. De

altfet, costul chettuietiLor cu satarii de managemet trebui si fie max 10 % din valoarea totali
a proiectutui.

. Nu sunt foarte ctar justificate costurile ce vizeaza pozitia ,,Asistent Retatia cu
ParteneruL", intrucat aceste sarcini pot fi preluate de asistentuL manager. De asemenea,
pozilia de Asjstent Tehnico-togistjc nu este foarte clar iustificati. VA rugirll justificati
necesitatea acestor pozr'tji.

. VA rug;m iustjficali pozjlia 3.T formare grup tinte ln valoare de 66.500 tei nu sunt
( [a, qurele alo(ale pent'u a(east; polit e.



MINISI'ERT-IL SANATATII
I)irec(ia Generali Implenlcnlare !i Monitorizare Proiecte

tlnitatca dc Inrplementare si Coordonnrc Programe

lceland
Liechtenstein
Norwaygrants

. Toate echipamentele lT, inctusiv licenlete din cadrul activit;tii de management de
proiect, vor fiincadrate La categorja bugetare 3 VaLoarea de amortizare pentru echipamente
noi achizitrionate - Req. Art. 8.2.4.;

. Vi rugrm s; ctarificati tiniite bugetare legate de combustibii " cel mai probabiI aceasta
este fotosit [a deplasarea in locautate sau tocatiulite partenere, astfel ci aceste costurj
trebuje introduse La cateqoria bugetari 5 Costurjte consumabiletor $i materjale" Reg. Art.
8.3.1.e. Categoria bugetar5 2 Cheltuieti de deptasare si djurne pentru personal -Reg. Art.
8.3,1.b imptici deptasiri in afara tocaLittfij de domiciliu, in conformjtate cu Ordinut
Ministrului 5;natiti j N. 907. / 2018;

. Toate costurile care imptic; achizi[ie pubtici se inctud ia categoria 6 CosturiLe generate

de alte contracte atribuite de PP in scoput reaLjzerii proiectutui- Reg. Art. 8.3.1.f. Exceplie

de la aceasti reguL; pot face senricijte de informare ii pubticitate care se includ I.a categoria
7 Costurile care decurg direct din cerinlete impuse de contractul de proiect Reg. Art.
8.3. 1 .9.

. Tabet 2 buget detatiat pe tipuri de cheltuiala se completeaza ta nivel de activitate

. Revizuirea bugetutui, clasificarea corecti a tipuritor de chettuieli, caLcularea
procenteior.

lll. Calendar and Milestone
. Avand in vedere faptul c; pane ta termenul finat de implementare a proiectutui (10

aprilie 2024) mai sunt 22 de tuni jar, cel mai probabii, revizuirea proiectutui Ii procedurite
de contractare vor dura aproximativ 2 tunj, vA adresam rug;mjntea de a diminua perioada

de imptementare la 20 de Iunj. Acest tucru implice modifjcarea fisei de project, a bugetutui
projectutui si a altor documente in coretalie inse, firb diminuarea bugetului stabilit ini!iat.
Dorjm sE v6 menlionem ci MjnisLerul Sanitdlji si Ministerul lnvestitiitor ;i Proiectetor
Europene aL.r soli.itat finantatorilor extensja cu 12 Luni a perioadei de implementare a

proiectetor (pani in 30 apritie 2025) ins; cet probabit, o pretungire va fi acordat6 in toamna
anutui 2022. ULterior acordirii extensiei, se pot incheia acte adilionaie de prelungire a

activit;tiLor cu patru lunj astfet incat s; be|eficiatj de intreaga perioadS de implementare
stabitit; initial;

. V5 rugam s; revizuili caLendarul ca urmare a modific;riLor soticitate in cadrut filei de
proiect.

lV. Plan de achjzi!ij
. Revizuirea ptanuLui de achizi!ii in coreLalie c! comenlariile de ta celelatte anexe:

Vl.Alte aspecte
Pentru evitarea unei sjtuaqii de duble finanfare, Consiijul Judelean Gjurqiu nu va mai putea

accesa fonduri in cadrut Programutui Natjonal de Redresare ti Rezjtien[i pentru asistenla
medicate comunitarA/prima16. in cazut in care ConsiLluI Judetean Gjurgiu va depune un astfel
de proiect, va trebuj s; demonstreze c; pentru acLivilitiLe propuse nu exjst5 risc de dubl;
fjnan[ate ci sunl in complementaritate cu cele propuse in prezentL]i proiect.

Termenul de r;spuns pentr! transmiterea p.oiectului revjzuit este de 5 zile lucrEtoare
de la primirea acestei notificAri.
V5 rLreim si transmiteti proiectuL revizuit excLusiv in format electronic edilabil word/excel
(dup; caz).



M r N-rsrERUL SANAr.i,lr r
Directia GeneralS Implemetrtare !i Motritorizare Proiecte

Utritatea de Implemeatare 9i Coordonare Programe

i

lcel:,na ll I'
Liechtenstein

OperatoruI de Program Ministeru[ 5;nitelii i9i rezervi dreptul de a sotjcita si atte ctarificirj
daci in urma primirii proiectutui revizuit constat5 acest lucru.

Persoani de contact pentru evaluare cLarificEri: Dr Daniela Cirlan, expert contractare si
monitorizare, emait: i ', '. Il'iir,:i.,.. il, teli 0744424445.

Cu deosebitE consideratie,

Sef Serviciu,
Manager program,
li{onica lStlLA

iExpert program,
Valentin Rotca

Expert contractare li monitorizare
Danieta Cirlan

mitran.vasile
Rectangle



ROMAN'IA
JUDETUL GIURCIU

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

t

HOTARARE
privind aprobarea incheierii unui parteneriat ittre Judetul Giurgiu, prin Consiliul Judelean
Giurgiu !i Societatea Nationald de Cruce Rosie din Romenia - Filiala Giurgiu in vederea

realizdrii proicctului ,,Caravana medicali mobili la nivelul judefului Ciurgiu" - mobMED
Giurgiu

CONSILIUL JUDtrTEAN GIURGIU,
intrunit in $edin{A ordinara,

Avind in vedere:
- referatul de aprobare nr.3l37 din 22 februarie 2021 al pretedintelui:
- raportul de specialitate nr.3138 din 22 februarie 2021 al Compafiimentului cofltrol intem $i
managementul calitdlii;
- avizul Comisiei penhr investitii, patrimoniu, urbanism Si infrastructur5;
- avizul Comisiei pentru senitate qi proteclie sociali;
- avizul Comisieiju dice, ordine publicd qi situalii de urgenp;
- prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului ,,Provocdri in sinitatea publici la nivel
europ€an" - Mecanismul Financiar SEE 2014 2021, Apelul de propuneri dc proiecte nr. I
Imbundtalirea accesului la serviciile de senitate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii" qi

anexelor acestuia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
prevedeile art.173 alin.(s) lit.c) $i alin.(7) lit.a), art.182 alin.(l) qi alin.(4) raportat la art.l39

alin.(3) lit.a) qi lit.0, art.197 alin.(l) qi alin.(3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile $i completirile ulterioare;
- prcvederile Legit ot.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificerile $i completerile
ulterioaret
- prevederile art.l1 din Legea nr.139/1995 a Societatii Nalionale de Cruce Roqic din Rominia,
cu modificarile $i completerile ulterioare;

prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52l2003 privind transparenta decizionala in
administrafia publicd locali, republicali, cu modjficarile !i completirile ulterioare;

in temeiul art.l96 alin.(1) lit.a) din Ordonanfa de Urgen!5 a Guvemului nr.57l2019 privind
Codul administrativ, cu modificerile li completdrile ulterioare,

HOT;,RASTE:

Art.l. (l) Se aprobd incheierea unui parteneriat intre Judelul ciufgiu, pdn Consiliul
Judelean Giurgiu ti Societatea Na,tionali de Cruce Roqie din Romania - Filiala Giurgiu in
vederea realizerii prciectului ,,Caravana medicali mobili la nivelul judetului Giurgiu,,-
mobMED Giurgiu.

(2) Proiectul menrionat Ia alineatul (1) va fi depus pentru oblinerea unei finantari
nerambursabile in cadrul Programului ,,Provociri in sinetatea publici la nivel european" -
Mecanismul Financiar SEE 2Ol4 2021, Apelul de propuneri de proiecte nr.l ,,imbunaulirea
accesului la ser,/iciile de sindtate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii".

Art.2. in perioada de implementare a proiectului, sumele necesare indeplinirii obligaliilor
financiare ale Judelului Giurgiu, prin Consiliul Judelean Giurgiu, ca Promotor de Proiect, vor fi
asigurate din bugetul propriu de venituri ti cheltuieli al acestuia, pani la rambursarea
cheltuielilor
F-PG l5 07
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Art.3. Sumele necesare indeplinirii obligaliilor hnanciare ale Judetului Giurgiu in
perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv minim 5 ani de la aprobarea de cetre

Operatorul de Program a rapofiului fioal al proiectului, vor fi asigurate din bugetul propriu de

venituri $i cheltuieli al judelului.
Art.4. Se aprobi acordul de parteneriat prevazut in anexa care face parte integranti din

prezenta hotirere-
Art.5. Se imputemiceSte preqedintele Consiliului Judelean Giurgiu sd semneze Acordul de

Parteneriat dintre Judelul Ciurgiu, prin Consiliul judetean Giurgiu 9i Societatea Nalionald de

Cruce Roiie din Romania - Filiala Giurgiu in vederea realizdrii proiectului ,,Caravana medicali
mobili la nivelul judelului Giurgiu" mobMED Giurgiu.

Art.6. Prezenta hotdrare va fi comunicata Institutiei Prelectului-Jude(ul Giurgiu in vederea

exercittuii contolului de legalitate, Compartimentului control intem $i managementul calitdiii $i
Societalii Nalionale de Cruce Ro;ic din Rom6nia - Filiala Giurgiu, pentru ducere la indeplinire.

PRf,Sf,DINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZA.
SECRf,TAR Gf,NERA.L AL JI,IDETULUL

Aurelia Brehenel

o

Giurgiu,25 februarie 2021
Nr 58

Adopta6 cu 2? voturi"pmh! ,0 voNri "impotriva" si I "ablincri'din totalul de l0 c.nsilieriin tunclie.
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Anexn
la Hotirarea nr.58 din 25 02 2021

a Consiliului Judetean Giurgiu

ACORD DE PARTENERIAT

a

pentru implementarea proiectului predefinit ,,Caravana mcdicali mobili la niyelul
judefului Giurgiu" - mobMtrD Giurgiu, Iinanlat in cadrul Programului ,,Provociri in

sinitatea publicd la nivel european,' - Mecanismul Financiar SEE 2014 -2021

Art.1 P,I.RTILE

l) Judetul Giurgiu, prin Consiliul Judetean Giurgiu, cu sediul in municipiul Giurgiu,
bulevardul Bucurefti, nr. 10, cod pottal 080045, judelul Giurgiu, telefon 0372462611, fax
0372462651, cod de inregistrare fiscal5 4938042, reprezentat legal de domnul Dumitru
Beianu, in funcfia de preledinte, in calitate de Promotor de Proiect (Lider de parteneriat
proiect)

Contul de disponibil al Liderului de parteneriat pentru incasarea avansului si pre-
finar{irii de la Operatorul de Programr

Cod IBAN: RO93TRE2321500606X01 1056:

Denumirea si adresa Trezoreriei: Trczoreria Giurgiu, cu sediul in municipiul Giurgiu,
bulevardul Bucuregti, nr. 12, cod poltal 080045, judelul Giurgiu;

2) Societatea Nalionali d€ Cruce Roqie din Romania - Filiala Ciurgiu, cu sediul in
municipiul Giurgiu, shada General Berthelot, nr. 10 Bis, cod pottal 080031, judeful
Giurgiu, telefon 0346566137, fax 0346566137, cod de inregistrare fiscali 5026729
reprezentatd legal de domnul Marian Mdcelaru, in functia de Director, in calitate de
Partener de proiect (Partener)

Contul d€ venituri pentru incnsar€a fondudlor externe nerambursabile in vederea
implementirii proiectului de citre Partener:

Cod IBAN: RO89BTRLRONCRToP7758270l

Contul de venituri pentru incasarea cofinanlirii publice in v€d€rca implementirii
proiecfului de citre Partener:

Cod IBAN: RO22TR82321509909X01 1026

Denumrrea si adresa Trczoreriei. Ciurgiu

au convenit urmitoarele:

Art.2 OBIECTUL ACORDULUI
(l) Obiectul prezentului Acord de parteneriat este acela de a stabili drepturile $i obliga(iile/

responsabilitilile care le revin p5llilor in implementarea proiectului ,,Cttrdvahs medicald
mobild in judelul Giurgiu" - mobMED Giurgiu, finanlat in cadrul programului

,,Provociri in sdnetatea publicd la nivel european', - Mecanismul Financiar SEE 2014
2021.

a
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ATt.3 PRINCIPIILE DE BUNA PRACTICi ALE PARTtrNERIATULUI

(1) Pd4ile trebuie si contribuie la realizarea proiectului ii si-Si asume rolurile !i
responsabilitilile care decurg din aceasla, astfel cum sunt acestea detaliate in cadrul
prezenfului Acord gi in confomitate cu prevedenle contraclului de finanfare qi ale

anexelor acestuia, atagate prezentului Acord, pe care Partenerii declari ce le cunosc Qi le

accept5.
(2) Pi4ile se angajeazi se implementeze proiectul pe propria rdspundere, conlorm scopului

acesfuia, cu respectatea cadrului legal de implementare a Mecanismului Financiar SEE
2014-2021 la care face relerire articolul 1.5 din Regulament (Acordul intre lirile SEE qi

UE privind MFSEE 2014-2021, Memorandumul de inlelegere dintre Regatul Norvegiei,
Islanda $i Principatul Liechtenstein gi Guvemul Rominiei privind implementarea
MFSEE 2014-2021, Acordut de program ,,Provociri in sinitatea publici la nivel
european", indrumirile Comitetului Mecanismului Financiar li ale Oficiului
Mecanismului Financiar), a prevederilor cup nse in Regulament Ei in reglementarile
nalionale !i ale UE incidente, a dispoziliilor contractului de finantare $i ale anexelor
care fac parte integranta din acesta, cu modificerile qi completrrile ulterioare. precum !i
cu respectarea instrucliunilor emise de Operatorul de Program (denumit in continuare
OP), care au caracter obligatoriu pentru Pi(i.

(3) in implementarea proiectului, Pd(ile vor line cont de cadrul legal de implementare a

MFSEE 2014-2021 la care face referire articolul 1.5 din Regulament prevaleazd
oriciror altor dispozilii incidente contrare.

(a) Pr4ile se angajeazd si se consulte in mod regulat Si sd se informeze reciproc asupra

tuturor aspectelor privind evolulia proiectului.
(5) P64i1e se angajeazi sa implementeze proiectul cu respectarea celor mai inalte standarde

prolesionale li de etice.

ATt.4 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

l) Acordul de parteneriat intrd in vigoare la data ultimei semnituri a Pe4ilor angajate in
implementarea proiectului $i remane in vigoare pen5 la data indeplinirii de citre acestea a

tuturor obligafiilor ce decurg din implementarea proiectului, pana la finalizarea acestuia,
inclusiv a obligaliilor privind asigurarea sustenabilitd,tii proiectului, in conlormilate cu
dispozi(iile contractului de finantare.

2) Prezeotul Acord de Pafteneriat va produce efecte de la data semnirii Contractului de

finanlare.
3) Peioada de implementare a Proiectului este de 24 luni calculatd din ziua semnarii

Contractului de fi nanlare.

Art.5 DRIPTURILE SI OBLIGATIILtr PARTILOR

5.1 Drepturi !i obliga(ii comune ale pirlilor
(6) Pe4ile se angajeazd, irevocabil gi necondifionat, ca grantul acordat proiectului !i

bunu le/ livrabilele oblinute din acest grant sd fie utilizate numai in scopul
implementarii proiectului Ei cu respectarea cadrului legal indicat la art. 2 din conhactul
de finanlare.

(7) Pe4ilor le revine responsabilitatea comund pentru implementarea $i finalizarca
proiectului, pe care se angajeazd se I deruleze pe propria rispundere, cu ma"\im de

profesionalism ti eficienfa, in concordanle cu cele mai bune practici din domeniul vizat,
conform scopului proiectului gi penftr obiinerea rezultatelor fi atingerea indicatorilor
previzuli in fiSa de proiect.

(8) Pa4ile se obligd si se informeze reciproc, in scris $i fire interziere, cu privire la orice
aspecte in legetura cu proiectul care pot {i relevante in relalia cu OP. Aceste aspecte se
pot referi la, dar Iere a se limita la acestea, orice imprejurare de natura economica sau
juridice, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentd la momentul
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incheie i contractului de finantare.
(9) Pi4ile au obligatia de a asigura/ certifica realitatea $i conformitatea informatiilor

cuprinse in rapoanele transmise OP.
(10) Pd4ile se obligd sd se informeze reciproc, in scris fi lir6 intarziere, despre orice situa.tie

care poate determina, confom prevederilor contractului de finan,tare, suspendarea pliqii
trantelor de pre-finantare, incetarea, rezilierea, denuntarea unilaterali, suspendarea sau
intArzierea in orice fel a executdrii contractului de finantare.

(11) Pirlile au obligalia asigurdrii arhivdrii si pishtuii in bune conditii a tuturor
documentelor, inclusiv originale, aferente proiectului (de implementare, financiar-
contabile, de achizi,tii etc.), atat pe perioada de implementarc/ eligibilitate a proiectului,
cat gi timp d€ cel pulin 5 ani de la data aprobirii raportului final al programului
,,Provoceri in sdnitatea publici la nivel european", sub sancliunea restituirii,
corespunzitor documentelor justificative lipsi, a gral]tului primit in temeiul contractului
de finanlare, inclusiv a dobAnzilor aferente, stabilite conlbm O.U.G. nr. 66/2011.
Totodata, Pi4ile se obligd si asigure arhivarea electronica a documentatiei aferente
proiecfului, intr-un mod care se pemiti identificarea facili a acesteia.

(12) In cazul in care se efectueazi, in limitele competentelor care le revin. verificiri/
controale/ monitoriziri/ evaluari/ audituri la fa,ta locului !i se solicitd declamtii,
documente, informalii etc. de citre autoritefile/ entitilile nafionale ti jntemafionale cu
atibulii de monitorizare, evaluare, ve ficare, control Si audit in cadrul MFSEE 2014-
2021 (inclusiv OP), Pe4ile au obliga,tia de a asigllra fird intarziere accesul neingrddit al
acestora, sub sanctiunea restituirii integrale a sumei primite in temeiul contractului de
Iinantare, inclusiv a dobinzilor aferente. stabilite conform O.U.G. nr.66/2011. in
indeplinirea acestei obligalii, Pe4ile trebuie sd acorde, in temenul solicitat, drepturile
de acces necesare personalului desemnat in acest sens dc citre autoritelle/ entitdfile
nalionale ;i intemalionale cu atributii de monito zare, evaluare, verificare, control si
audit in cadrul MFSEE 2014-2021,la locurile ;i spaliile unde se implementeaza sau a
fost implementat proiecful, inclusiv accesul la sistemele infomatice, la bunurile
achizilionate/ lucririle executate/ livrabilele obqinute, precum qi la toate documentele si
nsrerele inlormar,ce prir ind gesrronarea tehnicA si financiara a projectului. in acest sen,,
documentele trebuie si fie uqor accesibile qi arhivate, inclusiv electronic, astfel incat sd
permiti verificarea facila a acestom.

(13) Pn4ile au obligalia de a realiza, la termenele specificate, toate mesurile necesare
implementirii recomand5rilor/ constatirilor rezultate ca urmare a misiunilor de
monitorizare/ evaluare/ verificare/ control/ audit ale autoritdtilor/ entitdtilor nationale si
intcmationale cu atribulii de verificare, monitorizare, evaluare, control Ji audit in cadrul
MFSEE 2014-2021.

(1a) Pn4ile au obligalia se lne pentru proiect fie un sistem contabil separat, fie o evidenld
contabild distincti, folosind conturi analitice specihce, cu respectarea reglementirilor
contabile nalionale. Procedurile inteme de contabilitate $i audit ale pdrtilor trcbuie si
permiti recoflcilierea directd a cheltuielilor si a veniturilor declarate in legiturd cu
proiecful cu declamtiile contabile si cu documentele justificative aferente.

(15) In cazul achiziliei de bunuri, senicii $i lucrdri, pi4ile se obligi sd prevadi in
conffactele dc achizilie incheiate obligatta operatorului economic de a prezenta toale
documentele, informaliile, datele etc. solicitate de cetre autoritelile/ entitilile nationale
$i intemalionale cu at bulii de verificare, monitorizare, evaluare, control si audit in
cadrul MFSEE 2014-2021, sub sanc,tiunea neautoizerii de cdtre Op (integral sau
pa(ial) a cheltuielilor aferente contactelol respective de achizilie.

(16) In scopul atribuirii contractelor de achizilie necesare pentru implementarea proiectului,
Pi4ile au obligalia de a respecta prevederile legislafiei nalionale ;i a UE aplicabile in
domeniu, sub sanctiunea aplicirii de cetle OP, conform reglementerilor legale incidente
in vigoare, de reduceri procentuale/ coreclii financiare cu privire la cheltuielile efectuate
din gmntul proiectului cu nerespectare, incalsarea acestei legisla{ii.

(17) In ipoteza in care contractele de achizitie oecesare pentru implemeotarea proiectului se

a
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incadreazl sub pragurile prev6zute de legislagia aplicabili privind achiziliile publice sau
in alara slerei de aplicabilitate a acesteia (de exemplu, achizitia directi), Pd4ile se

angajeaze sd ia toate misurile necesare astfelincat atribuirea acestor contracte, inclusiv
procedurile anterioare atribuirii, precum !i temrenii qi condiliile acestor contracte si
respecte, in conformitate cu principiul propo4ionalitifii, cele mai bune practici
economice, inclusiv responsabilitatea in angajarea fondurilor, permiland o concurenfi
depline qi corecte intre potenlialii fumizo ,/prestatori (de exemplu, prin comparalii
efective de prefuri ofertate) Ei o utilizare optime a resuselor MFSEE 2014-2021.

(18) Echipamentele noi achizilionate io cadrl proiectului fi care conform contractului de

finantare sunt exceptate de la regula deprecierii/ amortizirii sunt eligibile numai in
urmitoarele conditii:

r acestea sa fie componente integrale qi necesare pentnr atingerea rezultatelor

proiectului;

. sa se pdstreze in proprietatea promotorului pentru o perioade de cel pulin cinci

ani de la aprobarea mportului final al Proiectului 9i continud sd loloseasci

echipamentele in beneficiul obiectivelor generale ale proieclului penfu
aceeaSi perioadr;

. Promotorul asigura corespunzetor echipamentele impotriva pierderilor,

incendiilor, furturilor sau altor incidente, atat in timput implementlrii
proiectului cat $i timp de cel pulin cinci ani de la aprobarea raportului final al

prciectului;

r resurse corespunzitoare pentru intrelinerea echipamentelor timp de cel pufin

cinci ani de la aprobarea raporfului final al proiectului.

in cazul neindeplinirii condiliilor de mai sus, numai partea de amortizare corespunzdtoare
duratei proiectului li rata de utilizare reali in scopurile proiectului pot fi considerate cheltuieli
eligibile;

(19) Dacd Pd4ile deruleazd un proces de seleclie $i recrutare de expe4i/ consultanti pentru
implementarea activita.tilor proiectului, acestea aplicd legisla.tia in domeniul achiziliilor
publice, cu exceptia situaliilor in care Pi4ile incheie conhacte de munca cu respectivii
expe(i/ consultanti.

(20) P54ile se obligd sd oblind toate permisele, licenfele, auto zaliile etc- necesare
implementirii proiectului, in concordanli cu legislalia incident, in vigoare (de exemplu,
avizul prevezut de H.G. nr. 941/2013 privind organizarea fi funclionarea Comitetului
Tehnico-Economic pentru Societatea Informa.tional6).

(21) PAqilor le revine obligalia de a pafticipa, ori de cate ori sunt invitate, la intahirile de
monitorizare, comitetele dlr cooperare sau alte evenimente organizate de OP in legdtura
cu proiectul, carc yizeazA aspecte precum discutarea stadiului de implementare a
proiectului, a perspectivelor acestuia, a eventualelor deficienle/ riscuri/ abateri in
implementare, a misurilor corective necesar a fi adoptate etc.

(22) Pi4ile sunt obligate si respecte Si si indeplineascd toate misudle privind infomarea !i
publicitatea proiectului, in conformitate cu dispozigiile art. l0 din conhactul de
finanlarc.

(23) Pe4ile se oblign sU intrepdnde toate diligenlele necesare pentru a evita orice conflict de
interese, inclusiv pe parcursul achiziqiilor qi execuliei contractelor de achizi,tie in ca&ul
proiectului, qi se informeze OP, prin promotorul de Proiect, in termen de maximum 5
zile lucritoare de la luarea la cunoltinld, in leglturd cu orice situalie care genereaza sau
ar putea genera un asemenea conflict.

(24) Pe4ile se oblige se asigl.rre sustenabilitatea proiectului in intervalul de timp prevdzut la
afi. 3.1 din contractul de finantare, sub sancliunea reslituirii grantului primit pentru
proiect. in acest sens, P,4ile se oblige ca, in perioada de sustenabilitate a proiectului, si
pistreze in proprietate ti se continue se utilizeze in scopul pentru care au fost finanfate
orice livrabile realizate/ bunui dobandite in cadrul proiectului, in vederea promordrii

F-PG 15.07

o



o

menfinerii efectelor proiectului qi a asiguririi faptului cd sprijinul financiar acordat
proiectului genereaze beneficii maxime grupurilor linti Eibeneficiarilor finali.

(25) Pd4ile se obligi si aloce fondurile necesare in vederea indeplinirii activitdlilor !i
indicatorilor proiectului care vizeazd direct $i explicit imbunetatirea situaliei populaliei
de etnie Rome.

5.2 Dr€pturi ;i obligatii Promotor de proiect
(1) Promolorul de proiect are dreptul si p meascd de la OP avansul ii pre-finanlarea

pentru intregul proiect, in temenii $i condiliile stabilite in contractul de finan(are.
(2) Promotorul de proiect are drcptul si le solicile Partenerilor, in vederea transmtteni

c5tre OP, previziuni estimate privind cheltuielile viitoare ale acestora in cadrul
proiectului, precum li contribufii/ documente justificative/ declarafii etc. pentru
realizarca reconcilierii contabile cu OP, formularea de punctc de vedere/ apiriri in
cazul corNtaterii de nereguli/ cheltuieli neeligibile/ nejustificate in legeturi cu
activitdlile derulate de Parteneri in proiect, pentru elaborarea rapoartelor intermediare
de progres, a raportului final, a rapoatelor ad-hoc, a diverselor informdri, notificiri si
a oricdror altor documente p vind implementarea proiectului, inclusiv in perioada de
sustenabilitate a proiectului, in temenii ti condiliile slabilite in contractul de finan.tare
si anexele acestuia si in instrucliunile OP.

(3) Promotorul de proiect are obligalia se asigure un management adecvat atat penh!
implementarea activitd.tilor proprii, cet $i a proiectului derulat in parteneriar in
ansamblu) sdu, precum qi si se asigure ci Partenerii rcalizeazd la rAndul lor o
coordonare eficientd pentru implementarea activitililor care le revin in cadrul
proiecfului, inclusiv prin punerea la dispozilie de citre aceftia a resurselor umane si
materiale adecvate in vederca oblinerii, in temenele stabilite prin contraclul de
fi nantare, a rezultatelor proiectului.

(4) Promotorului de proiect ii revine obligalia de a intemedia, in numele partefleriatului,
relali, comunicarea cu OP in orice aspecte legate de implementarea proiecfului, ln
conformitate cu prevederile contractului de finantare.

(5) Promotorul de proiect are obligalia de a i informa cu promptitudine, corect si complet
pe Pafteneri in legiture cu orice aspecte privind proiectul care ii alecteazdl yizeazd Ei
pe aceltia Si despre care are cunoltinle (de ex., modificiri aduse contractului de
linanlare al proiectului prin notificare/ act adilional, instructiuni/ informiri/ solicitiri/
decizii ale OP, recomandiri/ constatdri rezullate ca u[nare a unor misiuni de
monitorizare/ evaluare/ verificare/ control/ audit derulate de OP/ alte entitei
competente etc.). Totodati, Promotorul de Proiect are obligalia de a le fumiza
Partenerilor toate informa,tiile necesare implementirii proiecfului inclusiv, daci este
cazul, prin solicitarea de clarificiri in acest sens de la OP.

(6) Promotolul de proiect se obliga si le fumizeze Partenerilor copii ale [otificirilor/
actelor adilionale la contracful de finan{are, ale rapoartelor intemediare de progres,
raportului final, rapoartelor ad-hoc, informfuilor, precum qi ale oric5ror altor
documente privind implementarea proiectului, transmise de Promotorul de proiect
catre OP.

(1\ Promotorul de proiect este obligat sd se asigxre de desfrlurarea corecti a procedurilor
de atribuire a contractelor de achizifie publicd de cdtre Partenerii inregjstrati fiscal in
Rom6nia, inclusiv a achizitiilor directe, confom normelor legale in \,igoare $i
prevederilor contractului de finantare in acest sens. Promotorul de proiect este obligat
s6 se asigure cd determinarea/ stabilirea tipurilor de proceduri de achizilie publicd in
cadrul proiectului se realizeazd la nivelul intregului proiect, indiferent de modul de
impn4ire a activitdfilor intre Promotorul de proiect $i Partenedi sii, institulii publice
din Romdnia, precum gi ce, odatd aleasi procedura de atribuire a unui anumit contract
de achizilie publicd, oricare dintre membrii parteneriatului ar derula achizilia, acesta
trebuie si utilizeze respectiva proceduri de achizilie public5.

a
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(8) Promotorul de proiect are obligalia si-i informeze de indati pe Parteneri cu privire la

sumele aprcbate de OP/ OMF din previziunile estimate in legeturd cu cheltuielile
viitoare in cadrul proiectului.

(9) ln urma comunicdrii de cdtre OP a rezultatului verificirii raport5rilor financiare
intermediare/ finale sau a altor verificiri privind proiectul, Promotorul de proiect are

obligalia si-i informeze de indatd pe Parteneri cu privire la cheltuielile acestora
autorizate de OP, precum $i cu privire la cheltuielile neeligibile/ nejustificate ale
Parteneilor, care trebuie restituite OP prin intermediul Promotorului de proiect.

( I 0) Promotorul de proiect are obligalia de a-i informa de indatd pe Parteneri atat cu priv i re
la data aprobtuii raportului final al proiectului de c51re OP, cat fi in legitura cu data
aprobdrii raportului linal al programului ,,Provociri in sdnatatea publica la nivel
european", date in funcfie de care, conform dispoziliilor contractului de finanlare al
proiecfului, se calculeazd pedoada de sustenabilitate a proiecfului, termenul dc 5 ani
pestrare io proprietate, ulilizare, asigurare qi alocare a fondurilor necesare intre.tinerii
echipamentelor achizilionate, respectiv cladirilor construite/ renovate in cadrul
proiectului (daca este cazul), precum !i termenul de minim 5 ani de arhivare qi pdstrare
in bune condilii a tuluror documentelor aferente proiecfului.

(ll) in cazul in care unul dinhe partenerii de proiect se reftage sau nu ifi indeplineste
obligaliile asumate coflform prezentului Acord, Promotorul de proiect se obligi si
aduce la indeplinire rezultatele pafienerului respectiv, avand dreptul de a pretinde
despdgubiri de la acesta, in condiliile legii, pentru orice prejudicii astfel cauzate.

( 12) in situafia in care, in raport cu OP, Promotorul de proiect este linut si raspunda pentru
prcjudiciile cauzate in mod culpabil te4ilor pe parcursul implemeni5rii proiectului,
inclusiv in c^z ul suspenddrii pl5lii tranlelor de pre-finanlare sau al incetirii, rezilierii,
denunlirii unilatemle o suspendirii contracfului de finantare, acesta are dreptul de a
i[drepta, in condiliile legii, impotriva Paftenerului/ Parlenerilor din vina (!i a) cdruia"/

cSrora a fost cauzat prejudiciul respectiv (dupi caz).

5.3 Drepturi !i Obligatii Partcner de proiect/Parteneri de proiect

(l) in vederea implementerii activite,tilor din proiect care le revin acestora, Partenerii au

&eptul sa primeasci de la Promotorul de proiect patea care li se cuvine din avansul li
prc-finan.tarca pentru proiect acordatd de OP, in termenii gi condiliile stabilite in
prezentul Acord.

(2) Parlenedi au dreptul sA fie inlormali cu promptitudine, corect Si complet de citre
Promotorul de proiect in legetuli cu orice aspecte privind proiectul care ii afecteazi,/
vizeazd qi pe aceitia !i despre care Promotorul de proiect are cunostinfi (de ex.,
modificAri aduse contractului de finanlare al proieclului prin nolificare/ act adilional,
instrucfiuni/ informiri/ solicitdri/ decizii ale OP, recomanddri/ constatdri rezultate ca
urmare a unor misiuni de monitorizare/ evaluare/ verificare/ control/ audit derulate de
OP/ alte entite! competente etc.). TotodatS, Partenerii au dreptul si primeasci de la
Promotorul de proiect toate informaliile necesare implementerii proiectului inclusiv,
daca este cazul, prin solicitarea de clarificdri in acest sens de la OP.

(3) Partenerii au dreptul sd fie infomali de indati de Promotorul de proiect cu privire la
sumele aprobate de OP/ FMO din previziunile estimate in legdtura cu cheltuielile
viitoare in cadrul proiectului, precum Si cu privire la rezultatului verificerii de c5tre OP
a raportdrilor financiare intermediare/ finale sau a altor verificfui privind proiecful.

(4) Paftenerii au dreptul sd li se fumizeze de cetre Promotorul de proiect copii ale
notificirilor/ actelor adiiionale la contractul de Iinanlare, rapoartelor intermediare de
progres, rapotdui final, rapoartelor ad-hoc, informdrilor, precum qi ale oriciror altor
documente privind implementarea proiectului, transmise de Promotorul de proiect
cltle OP.

(5) Partenerii au &eptul sd fie informali de indat, de Promotoml de proiect atat cu privire
F-PG 15.07
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la data aprobdrii mportului linal al proiectului de citre OP, cat $i in legaturd cu data

aprobarii rapotului final al programului ,,Provociri in sdnitatea publice h nivel
european", date in funclie de care, confotm dispozitiilor contractului de finanlare al

proiectului, se calculeazd perioada de sustenabilitate a proiectului, termenul de 5 ani

pdstrare in proprietate, utilizare, asigxrare $i alocare a fondurilor necesare intre.tinerii

echipamentelor achizilionate, respectiv cledjrilor construite/ renovate in cadrul

proiectului (dace este cazul), precum si termenul de minim 5 ani dc la data aprobirii
Raportului Final al Programului pentru arhivare qi pestrare in bune condilii a tuturor

documentelor aferente proiectului.

(6) Partenerii se obligd sa realizeze o coordonare eficienti pentru implementarea

activit5lilor care le revin in cadrul proiectului, inclusiv prin punerea la dispozifie a
resurselor umane qi materiale adecvate in vederea ob.tinerii, in temenele stabilite prin
contractul de finan1are, a rezultatelor proiectului.

(7) Partenerii au obligalia si-i transmiti Promotorului de proiect, in temenele $i in
condiiiile stabitite de acesta, in contractul de finanlare qi anexele acestuia sau rn
instructiunile OP, previziuni estimate privind cheltuielile lor viitoare in cadrul
proiectului, precum $i contribulii/ documente justificative/ declaralii etc. pentru

realizarea reconcilierii contabile cu OP, formularea de puncte de vedere/ apiriiri in
cazul constatdrii de nereguli/ cheltuieli neeligibile/ nejustificate in legdture cu

activitafile derulate de Parteneri in proiect, pentru elaborarea rapoartelor intemediare
de progres, a rapotului final, a rapoartelor ad-hoc, a diverselor informdri, notificeri $i
a oriciror altor documente privind implementarea proiectului, inclusiv in perioada de

sustenabilitate a proiectului.

(8) Partenerii se obligi se-i ofere Promotorului de proiect sprijinul necesar prin punerea la
dispozi.tie a tuturor infomaliilor necesare solicitate in acest sens de Promotorul de

proiect, asigurarea accesului acestuia la docum€ntele relevante, consultarea prealabilS

a Liderului de parteneriat cu privire la tipurile de proceduri de achizilie publicd alese

de Parteneri pentru a fi derulate in cadrul proiectului etc.

(9) in cazul identific5rii unei suspiciuni de nereguld pe parcursul implementtuii
proiectului, in sensul art. 16 din contractul de finan[are, Partenerii au obligalia ca, in
termen de ma-\imum 3 zile lucretoare de la data identificirii acesteia, sAJ notifice pe

Promotorul de proiect cu privire la suspiciunea de nereguli, olerind gi detaliile
necesare (de ex-, dispozilia care a fost incelcata, nafura $i valoarea cheltuielii,
momentul cand a fost comisi neregula, practicile lolosite in comiterea neregulii,
modalitatea in care neregula a fost descoperite, identitatea persoanelor implicate
etc.).Promotorul de proiect este obligat sa notifice la rendul sau Operatorul de Program

in condiliile contractului de finanfare.

(lO) Partenerii au obligalia ca, in termenul stabilit de Promotorul de proiect, sd-i transfere/

vireze acestuia, din bugetele/ resursele proprii, cuantumul chell(ielilor efectuate din
grant pentru derularea activitililor proiectului ce Ie revin qi care au fost declarate
neeligibile/ nejustificate de cStre OP/alte organisme (dupd caz) in urma verilicirii
rapoftirilor financiare intermediare/ finale sau in urrrra altor verilic5ri privind
proiectul.

(11) in cazul in care unul dintre patenerii de proiect se retrage sau nu iqi indeplinette
obligatiile asumate confom prezentului Acord, Partenerul in cauzd are obligafia de a-l
despegubi, in condiliile legii, pentru orice prejudicii astfel cauzate, pe Promotorul de

proiect, care rdspunde in continuarc de atingerea tuturor rezultatelor asumate ale
proiectului.

( 12) in situalia in care, in raport cu OP, Promotorul de proiect este linut se rispunda pentru

prejudiciile cauzate in mod culpabil te4ilor pe parcursul implementirii proiectului,
inclusiv in cazul suspenddrii pleli tanselor de pre-finantare sau al incetdrii, rezilierii,
denunlarii unilaterale ori suspendirii contractului de finanfare, Partenerul/ Partenerii

O
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din vina (!i a) cemi, cdrora a fost cauzat prejudiciul respectiv (dupd caz) are/ au

obligalia de a-l despigubi pe Proootorul de proiect, in condiliile legii.

ATt.6 RESPONSABILITATTI,E PARTILOR iN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

(1) Rolul fiecirui partener in implementarea proiectului qi alocarea financiard eligibili
totald a fiec5rui partener sunt descrise in tabelul de maijos $i corespund prevederilor

din contractul de finanlare al proiectului $i anexele acestuia, cu modificdrile ulterioare,
aprobate de OP:

Partener -
Societatea
NalionaE de
Cruce Rolie din
Romania -
Filiala Giurgiu

o

Denumirea
institutiei

beneliciare si
calitatea

definuti in
proiect

Rezultatele
aqteptate ale

proiectului la care
contribuie liecare

partener

Activitif ile/ sub-activiti.tile
proiectului, derulate de fiecare
partener, in ved€rea obtinerii

rezultatelor aQteptate ale proiectului

Suma totali
(grant) alocati

fiecirui
partener din

valoarea
eligibili a

proiectului

(Euro)

2 3 4
Promotor de
proiect - Juderul
Giwgiu prin
Consiliul
Judetean
Giurgiu

R#l: I proiect
implementat

Activitatea I - Management de proiect 209.01s,04

R#1: 1 proiect
implementat

Cheltuieli indirecte 3 r.355,86

R#2: 1 set activite.ti
de informare 5i
publicitate realizat

Activitatea 2 - Infomare si publicitate 16.480,75

R#4: I Set active
achizi,tionate prin
proiect

Activitatea 4 - Investilii in
infrastructura de sinitate care
contribuie la reducerea inegalitailor
in starea de sandtate in rapo cu
activiterle de prevenire vizate de
proiect

399.898,59

R#1: 1 proiect
implementat

Activitatea I - Management de proiect 48.1',t'7,36

R#1: I proiect
implementat

Cheltuieli indirecte 7.226,60

R#3: Set activitdti de
formare a cadrelor
medicale incluse in
proiecl, a grupului

lintn ti campanii de
informare qi
sensibilizare realizat

Activitatea 3 - Activiteri de fomare a

cadtelor medicale incluse in proiect, a
grupului linti !i campanii de
informare Ei sensibilizare

130.399,20

R#4: I Set
consumabile
achizilionate prin
proiect

Activitatea 4 - lnvesti,tii in
inftastructura de sinitate care
contribuie la reducerea inegalitililor
in starea de sf,ndtate in raport cu
activitefile de prevenire vizate de
proiect

80.129,21



Denumirea
institutiei

beneficiare
calitatea

d€tinuti in
proiect

Rezultatele
a$teptate ale

proiectului la care
contdbuie Iiecare

partener

ActiYiti(ile/ sub-activitilil€
proiectului, derulate d€ fiecare
partener, in vederea oblinerii

rezultatelor aQteptate ale proiectului

Suma totali
(grant) alocatl

Iiecirui
partener din

valoarea
eligibili a
proiecfului

(Euro)

I 2 3 4
R#5: 1 Set MSsuri
directe pentru
imbunatilirea
seryiciilor de sinAtate
de tip preventiv in
comunitdlile
\ulnerabile, inclusiv
Romi, realizate

Activitatea 5 - Misuri directe pentru
imbunetifirea serviciilor de sdnitate
de tip preventiv in comudtelile
vulnerabile, inclusiv Romii, pentru
asigurarea accesului la asistente
medicali $i reducerea inegalitdtilor
sociale in senrtate

67.006,08

R#5: I Set Mnsuri
directe pentru
imbunAtS.tirea
serviciilor de sendtate
de tip preventiv in
comunititile
vulnerabile, inclusiv
Romi. realizate

Cheltuieli indirecte r 0.050,9ra

a

Art.7 EFECTUARXA CHELTUIELILOR SI PL;.TILOR

(l) Pldlile in cadrul prezentului Acord de parteneiat se realizeazi prin aplicarea

modelului pre-finanfdrii, care presupune plata unui avans qi a unui numdr de pldqi

intermediare. Sumele se vireazi de Liderul de parteneriat cdtre Parteneri si se stabilesc

ca valoare fixi in Acordul de parteneriat (IJentru avans), respectiv pe baza

previziunilor estimate ale Pe(ilor privind cheltuielile viitoare ale proiectului qi

propo4ional cu sumele aprobate de OP/ OMF (pentru pldlile intermediare de pre-
finantare).

(2) in mesura in care sunt indeplinite toate conditiile necesare in acest sens, astfel cum

sunt acestea prevezute in contractul de finanlare, din avansul $i pre-finantarea pentru

proiect primite de la OP, Promotorul de Proiect asignrl transferul/ plata in lei a

sumelor cuvenite Partenerilor pentru activitelile proiectului pe care ace$tia lc
gestioneaze direct, in limita bugetului alocat peotru fiecare dintre ace$tia, dupi cum

urmeaze:

A) Atahsul suma de 25% din valoarea proiectului se distribuie/ imparte la
nivelul parteneriatului astfel:

a) Promotorul de proiect: 25oZ din valoarea bugetului gestionat;

b) Partenerul: 25oZ din valoarea bugelului gestionat;

B) Pldtile interrflediare de pre-lina lare se distribuie/ impart la nivelul
parteneriafului propo(ional cu sumele aprobate Si transferate de OP/ FMO, pe

baza previziunilor estimate ale P54ilor privind cheltuielile viitoare ale
proiectului. Previziunile estimate privind cheltuielile viitoare ale proiectului
se ffansmit Promotorului de proiect de citre Parteneri pentru nevoile proprii,
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in euro, utilizand cursul Inforeuro valabil in luna intrerii in vigoare a

contractului de finantare ii formatul agreat/ stabilit de OP, astfel:

a) pana la data de 07 ianuarie a anului in curs, pentru cheltuielile estimate a fi
realizate in perioada 0l mai 31 octombrie a anulut in curs;

b) pana la data de 07 iulie a anului in culs, peotru cheltuielile estimate a fi
realizate in perioada 0l noiembrie (anul in curs) 30 aprilie (anul urmdtor).

(3) Penhu derularea operaliunilor financiare in lei aferente proiectului, P54ile deschid

conturi in sistemul Trezoreriei Statului, conlorm prevederilor Ordinului comun

MDRAPFE nr. 6560/20.10.2017 $i MFP nr. 2840/31.10.2017.

(4) Promotorul de proiect vireaze sumele reprezentand avans/ pre-finan{are primite de la

OP, in termeo de maximum 10 zile lucretoare de la incasare, in contul propriu si in
conturile Partenerilor, deschise la Trezoreria Statului.

(5) Promotorul de proiect transmite o notificarc/ informare scrisi Parteneilor cu privire la

efectuarea viramentului, in termen de maximum 5 zile lucrdtoare de la data lirarii,
notificare/ inlomare la care anexeazd o copie a ordinului de plat5 fi a extrasului de

cont. Partenerii inregistrali fiscal in Romania verificd incasarea sumelor de la
Promotorul de proiect in temen de maximum 5 zile lucritoare de la data primirii
notifi cerii/ informirii acestuia.

(6) in cazul in care incasarea sumelor nu s-a efectuat, Partene i inregistrati fiscal in
Romania transmit o notificare scisd atat Promotorului de proiect, cet li OP, in termen

de maximum 5 zile lucrltoare de la data constatirii.

(7) Promotorul de proiect suspendd plata trantelor de pre-finanlare citre Parteneri $i

solicitd restituirea de cetre aceqtia a grantului primit, in situafia in care decizia
justificatd de adoptare a unor astfel de misuri este luatd de CMF, Punctul Nalional de

Contact (PNC) sau OP.

(8) Sumele din grantul destinat implementdrii proiectuJui, primit de cdtre Pe4i, care

reprezinti cofinanlarea publicd (cota de 15% din grant) rimase neutilizat5 la sfarfitul
anului (diferenla dintre veniturile incasate fi plelile efectuate), se restituie de cetre

Parteneri in contul de disponibil Promotorului de proiect din care au fost primite

sumele, pane la data de 20 decembrie. Dupd incasarea acestor sume, Promotorul de

proiect restituie sumele respective in conful OP din care au fost asigurate, pani la data

de 2:l decembrie.

(9) Pi4ile reporteazi in anul umdtor qi utilizeazd cu aceeali destinalie sumele remasc

neutilizate la sfarqitul exerciliului bugetar din grantul acordat de OP ca avans/ pre-

finanlare pen1ru implementarea proiectului, reprezentand fonduri exteme

nerambursabile (cota de 85% din $ant).

(10) Sumele primite de PA(i ca avans/ pre-finanlare se justificd prin depunerea de rapoarte

intermediare de progres/ raport final, in confomitate cu prevederile contractului de

finanlare, sub sancliunea restituirii inte$ale/ pa(iale a sumelor astfel primite.

(11) Raportul intermediar de progres se elaboreazd de Promotorul de proiect, inclusiv pe

baza contribuliilor Partenerilor, pe care acestia trebuie sd le transmiti Promotorului de

proiect semestrial, in formalul agreav stabilit de OP qi insofit de documentele
justificative aferente, aranjate/ ordonate $i intocmite potrivit fomatelor standard

solicitate de OP, paM la umdtoarele date:

o
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-15 iulie, pentru perioada de raportare 01 ianuarie 30 iunie;

-15 ianuarie, pentru pe oada de raportare 01 iulie 31 decembrie

(12) Raportul final se elaboreazd de Promotorul de proiect, inclusiv pe baza contribuliilor

Partenerilor, pe care aceqtia hebuie sd le transmiti Promotorului de proiect, in

formatul agreat/ stabilit de OP Si insolit de documenlele justificative aferente, aranjate/

ordonate !iintocmite potrivit fomatelor standard solicitate de OP, in termen de 30 de

zile dupi ultima zi de implementare/ eligibilitate a proiectului prevezuti in art. 3 din

conhactul de finanfare.

(13) Partenerii restituie in contul de disponibil al Promototului de proiect, in vederea virerii

cf,tre OP, in termen de maximum 7 zile de la notificarea transmisi de promotorul de

proiect sau in alt termen stabilit de acesta din utmd, sumele primite ca avans/ pre-

finanlare !i nejustificate corespunzitor, precum 5i cheltuielile declarate neeligibile de

OP/ alte organisme, dup6 caz.

(14) La finalizarea proiectului prin aprobarea de citre OP a raportului final al acestuia,

Pd(ile au obligatia se restituie OP sumele rimase neutilizate din grantul acordat de OP

ca avans/ pre finanlare penhu proiect, determinate ca diferenld intrc veniturile incasale

li plifile efectuate de P54i in cadrul proiectului. Partenerii restituie aceste sume in

contul de disponibil al Promotorului de proiect, in vederea virdrii cdtre OP, in termen

de maximum 7 zile de la notificarea tmnsmisi de promotorul de proiect sau in alt

termen stabilit de acesta din urmd.

(15) Toate cheltuielile/ pli,tile din grantul primit in temeiul contraclului de finanlare al

proiectului se efectueazd cu respectarea cotei de 85% din granturi SEE qi de 15% din

cofinantarea publicd asigurate prin bugetul OP.

(16) Cheltuielile aferente pmiectului sunt eligibile cu condilia ca acestea se fie electuate in

conlormitate cu termenii $i condiliile prevezute in art. 6 d1n contractul de finan1are.

(17) Pd4ile asiguri din bugetele/ resursele proprii cheltuielile neeligibile corespunzitoare

activitellor din proiect care ii revin fiecereia, a$a cum sunt aceste cheltuieli definite la

art. 6.9 din contractul de finantare, daca e cazul.

o ATt.s MODIFICAREA, iNCETAR-EA, REZILIEREA $I SUSPENDAREA ACORDULUI
DN PARTENERIAT

l) Orice modificare a Acotdului de Parteneriat sau aflexelor sale trebuie frcuta in scds,

p ntr-un act adilional in cazul modificirilor majore sau printr-o notificare anexate la

acord, in cazul modificlrilor minore. Solicitarea de modiltcare va fi ffansmisa

Operatorului de Program penru emiterea unui punct de vedere.

Modiliciri majore

2) Se considerd modificare maiori de fond, orice modiltcare care afecteaz5 obiectit'ul
proiectului, valoarea, durata de implementare, activititile Si rezultatele acestuia,

schimbari care ar pune in disculie decizia de acordare a finanldrii nerambursabile, gi de

asemenea, eligibilitatea Promotorului de Proiect, transferurile intre liniile bugetare

cuprinse in bugetul detaliat al Proiectului al ciror impact financiar depdEe;te 20% din

suma alocat5 inilial pentru o linie bugetare de cheltuieli eligibile.
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3) Dace modificarea este solicitati de cetre un Partener de Proicct, acesta trebuie sd trimite

solicitarea cdtre Promotorul de Proiect cu cel pulin l0 zile lucritoare inainte de data la

care doreqte intrarea in vigoare a amendamentului, cu exceplia cazurilor excepfionale

temeinic justificate de c6tre Paftenerul de Proiect 9i acceptate dc cdtre Promotorul de

Proiect.

4) Paftenerul de Proiect transmite ata$at soliciterii, justificarea modifictuii pe care dore$te si
o tealizeze, posibilul impact asupra liniilor bugetare qi evaluarea riscului asupra

activiteiilor $i rezultatelor Proiectulul.

5) Promotorul de Prciect analizeaze documentele primite $i daci modificarea este necesari

qi corect justificatd, fi inainteaze documentele cdtre Operatorul de Proglam care acordn

aprobarea ameflderii Contractului de Finanlare 5i a Acordutui de pafieneriat prin acte

adifionale care vo( deveni parte a Contractului de Finanlare li respectiv a Acordului de

parteneriat.

6) io cazul in care modificarea proiectului are ca rezultat modificarea grantului acordat,

aceasta nu se poate aproba decat in condiliile previzute la Art.6.9 din Regulameot

Modiliciri minore

7) Se consideri modificare minori orice modificare carc se referd la schimbarea adresei, a

contului bancar, a auditorului, a pe$oanelor sau a datelor acestoE de contact, a

rcprezentatului legal, modificarea calendarului activitalilor llri afectarea termenului

limiti de implementare a proiecfului, sau alte modificdri de aceasta natura, modificfui

intervenite in bugetul estimat al proiectului in limita a 20% intre categoriile de cheltuieli

prevazute in bugetul detaliat al proiectului.

8) Modificerile minore pot fi doar notificate Operatorului de Prograrn, neafectand insi

dreptul acestuia de a se opune modificdrii ficute de catre Promotorul de proiect, in scris,

in maxim 7 zile de la primirea notificirii.

Art.9 DREPTUL DE PROPRIETATE $I UTILIZAREA BUNURILOR $I A

RNZULTATELOR (LT!'RABILELOR)

I ) Dreptul de proprietate asupra tuhror bunurilor achizilionate/ dobandite in implementarea

proiecfului, precum Ei a oriceror rezultate/ livrabile prevdzute in contractul de finanlare

sunt !i riman proprietatea exclusiva a Promotorului de proiect/ Partenerului Fac ohiectul

dreptului de proprietate inclusiv, dar Iird a se limita la, drepturi palrimoniale de autor

gi/sau orice alte &epturi de proprietate intelectuala./ industriale, oblinute in executarea sau

ca urmare a executerii contracfului de finantare.

2) Drepturile patrimoniale de autor li/sau de proprietate industriald preexistente la data

incheierii contractului de finanlare al proiectului nu fac obiectul prevederilor alineafului

precedenl, cu condilia ca acestea sI nu fie incluse in cadrul contractului de finanlare

3) Promotoml de proiect/ Partenerul utilizeazi bunurile achizilionate $i rezultatele/

livrabilele ob-tinute in cadrul contractului de linanlare pentru implementarea proiecfului Si

in scopul declarat al acesfuia.

o
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ATt.lO COMUNICAREA iNTRE PiRTI
l) Orice comunicare intre pe(i in legeturd cu prezentul conhact se efectueaze in scris

2) Comunicerile dintre p54i pot li trimise prin poqte/ cu er, fax sau poltd electronici,

utilizand urmdtoarele date de contact:

1)

2')

3) Comunictuile dintre pi(i realizate prin poSta,/ curier qi fax hebuie inregistrate atat in

momeotul transmiterii, cat !i in momenful primirii.

4) in cazul comunicdrilor dintre pi4i realizate prin fax sau e-mail trebuie si existe

confimarea de pimire a acestora.

5) Odce modilicdri intewenite cu privire la peEoanele sau datele/ coordonatele de contact

menlionate in tabelul de mai sus hebuie notificate de c5tre partea vizal5 in termen de cel

mult 3 zile lucritoare de la data aparitiei modificirii.

a
Art.ll

1)

LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Prevederile prezentului Acordul de parteneriat sunt guvemat.^, interpretate, inlelese li
aplicate in conformitate cu cadrul legal indicat in contractul de linanlare.

Prezentul Acord obligi pd4ile s5 respecte intocmai Si cu bule credinti fiecare clauzi a

acestuia, in conformitate cu principiul obligativitelii intelegedi incheiate intre pd4i.

Pertile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neinfelegere sau

dispute care poate apirea intre ele in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea Acordului de

partenenat.

in cazul in care, in temen de 30 de zile de Ia aparilia acestora, divergenlele dintre pd4i

nu se solufioneaze amiabil, OP va aplica o procedura de mediere a divergentelor care

presupune organizarea unei ifltalniri cu pd(ile responsabile in cazul in care si acesta

mediere e$ueazi, litigiul se solufioneaze de cetre instanlele romanelti competente

material din raza teritorialS a municipiului Bucuesti.

2)

3)

4')

Promotor d€
proiect

Judetul Giurgiu prin Consiliul Judefean Giurgiu

Adresa: municipiul Ciurgiu. bulevardul Bucuresti. nr
080045, judetul Giurgiu

Margareta-Mihaela Cristea, manager proiect

Tel:0762838688

Fax:0372462651

E-mail; manageryublic-mic.cj giurgiu@gmail.com

10, cod postal

Societatea Nationali de Cruce Rofi€ din Romania - Filiala
Giurgiu

Adresa: municipiul Giurgiu, strada General Berthelot, nr. 10 Bis, cod

pottal 08003 1, judelul Giurgiu

Marian Micelaru, asistent manager

Tel:0741535'745

Fax:0346566137

E-mail: crgiutgiu@yahoo.co.uk

Partener
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Art.12 DISPOZITII FINALE

(1) in prezentul Acord de parteneriat, cu exceplia situaliilor cand din context rezulte altfel sau

cand existe o prevedere contrari:

a) cuvintele care indicd singularul includ fi pluralul, iar cuvintele care indice pluralul includ li
singularul;

b) cuvintele care includ un gen includ toate genurile;

c] termenul..zi reprezinl6 zi calendari.llca.

(2) Trimiterile la acte normative includ $i modificirile fi compledrile ulterioare ale acestora,
precum Ei orice alte acte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementeaze aceleagi

situatii/ rela,tii sociale/ imprejuriri printr-un alt act normativ, urmare a abrogarii celui in vigoare.

(3) Acordul de pafteneriat stabilelte cadrul juridic general in care se desfi$oari relalia
contractuali dintre Promotorul de proiect qi Partenerii de proiecl. Raporturile juridice dintre
Promotorul de proiect ii Partenerii de proiect sunt guvemate de prezentul Acord care, impreuna
cu dispoziliile previzute in fiecare dintre anexele sale, cu modificdrile qi completerile ulterioare,
reprezintd legea Pe(ilor.

(4) Acordul de parteneriat constituie intreaga !i si[gura inlelegere dintre Pa4i cu privire la
obiecful Acordului !i exclude o ce alte comunicSri, negocieri sau inlelegeri scrise sau verbale
dintre Pa4i realizate inaintea incheiedi Acordului de parteneriat.

(5) in cazLrl in care, orice prevedere din Acordul de parteneriat, inclusiv din anexele acestuia,

este sau devine, la un moment dat, nuld, anulati, interzise de lege, inaplicabili, invalidd, contrari
sau neexecutabili conform legii aplicabile, legalitatea, validitatea ti aplicabilitate, efectele unei
asemenea prevederi in limita admisi de lege, precum li a celorlalte prevederi ale Acordului de

parteneriat, nu sunt afectate sau prejudiciate de aceasta. Pi4ile trebuie sa depund efofturile
necesare pentnr a realiza acele acte Ei/sau modihcdri care sA conduce la acelagi rezultat legal

Ei/sau economic care s-a avut in vedere la data incheierii Acordului de parteneriat.

(6) lnacliunea, intarzierea sau tolemnla manifestate de una dintre pd4i in punerea in aplicare a
clauzelor Acordului de parlene at ori acordarea de amaniri sau inlesniri cdtre cealalti parte nu
afecteazd/ nu restrenge drepturile acelei pd4i rezultate din Acord, renun,tarea Ia un drept
neputand fi prezumatd in nicio situafie.

(7) Documentele care constituie cadrul legal de implementare a MF SEB 2014-2021 la care face
referire articolul 1.5 din Regulament, Acordul de program ,,Provocdri in sdnetatea publice la
nivel european" qi indrumirile CMF/ OMF), redactate in limba efiglezd, au p odtate in once
probleme legate de interyretare fa15 de traducerea acestora in limba romanl.

(8) Limba Acordului de parteneriat li a tuturor comunicirilor scrise este limba romana, cu
excep(ia comunicirilor scrise adresate/ destinate entitd.tilor din altd .tard, cand se poate utiliza $i
limba englezi.

(9) in situaliile in care Aco(dul de parteneriat nu dispune, se aplicd in mod corespunzitor
prevederile contracfului de finan(are.

(10) Prezentul Acord de parteneriat intra in vigoare la data semndrii de cdtre ultima parte fiind
incheiat in 2 exemplare oiginale, in limba romdnS, respectiv cate un exemplar pentru fiecare
Parte, toate avand aceea$i fo46juridic5.

Judeful Giurgiu
prin Consiliul Judetean Ciurgiu

SNCRR-Filiala Giurgiu

PRE$EDINTtr,
Dumitru Beianu

StrCR-OTAR GtrNERAL AL JUDETULUI,
Aurelia Brebenel



cotslLttrL J r.rl)E IUAN I;lt R(,lt
l omisia huu.l. finsnt( (cunt'nrr(' rt'nrrrrrr cur.P("r si n''diu de afa('ri

AVIZTJL

.'.113 ai, l3 scpicmbri{:2022

cortrslA BUCET, FINA\1',E, r('oNolllu' FONI)URI EUROPENE $l MEDIU DE

A}-ACERI

Emi!e urmitorol eviz:

\\h d ,n \(Jd( ,nu (', '( l',ti:t't" t;lJ,l'11i"'1,"I:i:ili#lJlj:'1ilil:'J:ll:ll:
2(rt2 rl trurcdi,rrl, . r,r\'nur c :l\Lrdr.Jrr ii.,lf,,, 

n 
" 
r..","'0, -"ntrrc. in remeiul prevederilor

i;ll'l:' l,l;T,l' I:ii-:T'llliilliil' l.:'i';'.;,. ;;;;':';urui nr 57 20re. Irrrind codur

,,1-;,,;,t,u1'1.1n m'rrlfiLi-ile )r ''rmfc::rrr'(Jrr':':')*'"tp"tt'tal 
preved(ri'or ad | 5 alin'r ll lit'b)

il,i:;;;;;;i,i;,;anizarc |i l'rrirqi'rnarc.r'onsiriurui'judetean'

An.r. se avizEazn favorabir Prdiccr dslhoti::ii,,l'l;lil ;'ii,Ir""H#'ir1,'.#rlill;;
modificarea Anc\ci la HdnrSrea (bni;1i'rlui

aDr,,narcr ir(hcic., u,'Lr: n rtl(rr'1rIr '" 
ijJ:i"i "i;;i'' r;rn corilul Jrr'lelcan ciurpiu 1i

socreralca \ali,rnrlJ dc ( ruLr R"\i( Lhr nn'nini' r'r'uf' r'i'igir' in redcrca realizlrii proieclului

:,;"; . i':;';';;hir, r,, i'.rur 'L'r'1ur'rr r'i'rrg" nNb\r!D ciur$u liru amtndamenre'

-Lrl.2. \mtrrdrmcnlrjJ, "t'*" ""'t '''t'"it"'rr 
r'rnti'icr :c regase'( :r ane)'3 care falt

partt inlegr3nli din prezcnlul aviz _ nu erte cl7ol'

Art.3. Prezenlul avlz:e cornulrrc:t pr;n griia tecrtLarutui comisiei in Ermenul rc'6maflda1'

ser:rerarului gereral rl judclului

PRESI]DINT[,

Elisa-t€1

sf-cRErAR.

Nicolae Enache

L
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CONSILIUL JUDETf, AIII GIURGIU

CoEisi. pcrtru rltrllrteti prot.cti. rocirll

PRE$f,DINTE,

Silviu-Rrdl1 Delitr

a\azrtt,

nr.J5LAit B .eptembr:re 2022

Avetrd in vedere proiectul de hodr6rc, referatul de aprobale trr.l783E din O? septembrie 2022
al preFdirtelui, raportul dc specialitate nr- l 788 8 di, 0? septembde 2022 al Companimentului Cotrrol
htcm Si managemeDtul cslitilii 9i ccleldte documente pleze ate, in temeiul prcvedcrilor art.l25
alin.(l) lit,b) din OrdoDaqa dc Urgenli a cuvemului rt.5Tl2019 privind Codul admidsrrariv, cu
modificerile gi completiirile ulterioare, r€spcctiv al prcvederilor & -l5 alin.(l) lit.b) din Rcgutamentul
de orgrnizare $i firnclionarc al comiliului judelean,

COMISIA PENTRU SANATATE $I PROTECTIE SOCTAL^tr,

emiae urmitorul rviz:

Art l. Se avizczzi favorabil Proicct dc hotlrlre nr.241 ditr 07 septembri.2022 penEu
modificarEs Atrexei la HotlirArea Consitiuhi Judeteatr Giurgiu nr.58 di, 25 februerie 2021 privitrd
aprobarEa itrchcierii unui partcDcriat iDtre ,udclul Giur8iu, prfu Consiliul Judelcatr Giurgiu $i
Societatea Naliomld de Cruc€ Rotie din RorDatria - Filiala ciurgiu id vederea rcalizirii proiectului
,,Caravana medicah mobiH la njvelutjudc(ului ciurgiu" mobMED Giurgiu, frri amendametrte,

Art 2. Amendamentele $i obsen€liile m€mbilor comisiei se regiscsc in atrexa csre face parte
integmdi din F€zentul aviz - nu este cazul.

Art. 3. Pr€zentul aviz se comudcd prin Srija sccrctarului comisici, itr temenul rccomatrdat,
socretarului getr€ral al jud€tului.

SECRf,TA&

Ardrci-$tefrn Gicr
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Avand in vedere proiectul de hoterere, referatul de aprobare nr.l7g3g din 07 septembrie
2022 al presedintelui, rapoftur de specialitate nr.rTggg din 07 septembrie 2022 ar compartimenturui
Control intem fi managementul calitdlii ii cclelalte documente prezentate, in temeiui prevederilor
art.l25 alin.(1) lir.b) din Ordonan(a de Urgenli a Guvemului nr.57l2019 pri;ind Codul
administrativ, cumndilicirile $i comple6rile ulterioare, respectiv al prcvederilor art.i5 alin.(l) lit.b)
din Regulamentul de organizare ;i functionare al consiliului judetean.

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Comisia pentru educalie, culturi, tineret !i sport

PRE$EDINTE,

Iulian Negoill

AVIZUL

nr. .1, din 13 septembie 2022

COMISIA PENTRU EDUCATIE, CULTURA, TINERET SI SPORT

€mite urmitorul avizi

Art. l. Se avizeazd favorabil proiect de hotirere nr.2,l1 din 07 septembric 2022 pefiru
modificarea Anexei la Ho6rarea Consiliului Judelean Giurgiu nr.5g din 25 iebruarie 2021 p;ivind
aprobarea incheierii unui pafteneriat intre Judepl Giurgiu, prin Consiliul Judelean Giurgiu 5isocietatea Nalionald de Cruce Roqie din Rom6nia - Filiara ciurgiu in vederea rearizdrii proieiturui
,,Camvana m,edicali mobile la niveluljudefului Giurgiu,. mobM-ED Giurgiu, lird amendamente.

Art. 2. Amendamentele gi observaliile rnembrilor comisiei ," ."!i,"." in anexa care face
pane integrante din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunicd prin grija secretarului comisiei. in termenul recomandat.
\eirerarului general al jude(ului.

SECROTAR,

Cristina BIlan

2t a,/ Jn /;_1/ ./[ -
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