
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

reT A =a.  A 
privind aprobarea proiectului "Echitate pentru sanatate, echitate pentru o 

viata mai Nina'!" 

Consiliul Local al orasului ComAnesti, judetul Bacäu, intrunit in sedinta 
extraordinara convocata de indatA la data de 15.11.2021; 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 47938/15.11.2021 intocmit de catre Biroul Programe din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se precizeaza necesitatea 
aprobarii de catre Consiliul Local Comanesti a proiectului, "Echitate pentru sanatate, echitate 
pentru o viata mai buna", depus in cadrul apelului nr. 1 —"Cresterea incluziunii i abilitarea 
romilor" — Runda a 2-a, inregistrat la FRDS cu nr. 313/13.04.2021, cod PN1036, desfasurat in 
parteneriat de Filiala Bacau a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, in calitate de 
Promotor de Project si de UAT Comuna Blagesti, VAT Orasul Comanesti, i Asociatia Europeana 
a Romilor pentru Progres si Promovare Interculturala. in calitate de parteneri. 

- Referatul de aprobare nr. 47938/B/15.11.2021 al Primarului Orasului Comanesti; 
- Notificare nr. 2532/12.11.2021 transmisa de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala pentru 

proiectul "Echitate pentru sanatate, echitate pentru o viata mai buna" depus in cadrul Programului 
"Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" finantat prin Granturile 
SEE si Norvegiene 2014-2021; 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comanesti. 
In temeiul art. 129, alin.2, lit. b, art. 139, alin.1, art.. 196, alin. 1, lit.a si art. 197 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptA urmatoarea 

flOTAPARE 
Art. 1. Consiliul Local al orasului Comanesti aproba proiectul "Echitate pentru sanatate, echitate 
pentru o viata mai buna", depus in cadrul apelului nr. 1 — "Cresterea incluziunii i abilitarea 
romilor" — Runda a 2-a, inregistrat la FRDS cu nr. 313/13.04.2021, cod PN1036, desfasurat in 
parteneriat de Filiata Bacau a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, in calitate de 
Promotor de Project si de VAT Comuna Blagesti, VAT Orasul Comanesti, i Asociatia Europeana 
a Romilor pentru Progres si Promovare Interculturala, in calitate de parteneri. 

Art 2.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba Acordul de parteneriat incheiat mire Filiala 
Baca' a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania — Promotor de Project, VAT Comuna 
Blagesti — Partener de Project 1, VAT Orasul Comanesti — Partener de Project 2 si Asociatia 
Europeana a Romilor pentru Progres si Promovare Interculturala — Partener de Project 3, Anexa la 
Hotararea de Consiliul Local. 



Art. 3.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba activitatile ce se vor realiza in perioada de 
sustenabilitate, de catre Partenerul 2— VAT Ora s Comanesti, cuprinse in Sectiunea 16 din Cererea 
de finantare a Proiectului "Echitate pentru sanatate, echitate pentru o viata mai buna", astfel: 

- Derularea de campanii cu privire la importanta preventiei pentru sanatatea adultilor si 
copiilor Cu domiciliul in cartierul $upan, oras Comanesti, prin vaccinare, inclusiv pro-
vaccinare COVID-19, pentru o perioada de minim 5 ani de la finalizarea proiectului 
mentionat. Sursa de finantare: Buget local. 
- Implicarea mediatorului sanitar, aflat in structura VAT Ora s Comanesti, si a asistentului 
medical din cadrul $colii Ginmaziale Liviu Rebreanu — structura arondata scoala nr. 4 din 
cartierul $upan in Campaniile de inforinare referitoare la importanta vaccinarii si la diferite 
teme de educatie pentru sanatate, ce se vor derula in comunitatea din cartierul Supan, dupa 
finalizarea proiectului mentionat. Sursa de finantare: Buget local si Directia de Sanatate 
Public'a Bacau 
- Organizarea periodica de focus-grupuri si intalniri tematice in comunitatea din cartierul 
$upan, in colaborare cu Filiala Bacau a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania. 
Sursa de finantare: Buget local 
- Sustinerea derularii instruirilor pe teme de educatie pentru sanatate si prim-ajutor, 
realizate de specialisti Filialei Back' in perioada de sustenabilitate de 5 ani, prin punerea la 
dispozilie a spatiilor necesare. Sursa de finantare: Buget local. 
- Continuarea demersurilor cu privire la identificarea solutiflor optime pentru rezolvarea 
problemelor de interes de la nivelul comunitatii din cartierul Supan, oras Comanesti, prin 
optimizarea i promovarea strategiilor locale cu privire la populatia de etnie roma. 

Art. 4.  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
orasului Comanesti, Filiala Bacau a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si 
tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orasul Comanesti — U.A.T., 
pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in tertrien de 30 de zile de la comunicare la 
Tribunalul Bacau. 

PRESEDENTE DE SENN/TA 
Consilier local 

Prisacariu 	 Elena ' 
/ 

Contrasemneaza, 
Secretar general 

Jurist Chirila Daniela 

Nr.  /15-c9  
Din 15.11.2021 



Anexa la HCL 	 

Acord de Parteneriat 

incheiat intre 

Filiala Beau a Societatii Nationale de Cruce Rofie AFJ, 
cu sediul in str. Oituz, nr. 61, mun. Bacau, jud. Bacau, CIF 4591937, reprezentata prin Dan-Marcel 

BABLIUC, in calitate de Director, denumit in continuare "Promotor de Project" 

ci 
UAT Comuna Blagefti, 

cu sediul in str. Principal& sat Blagesti, comuna Blagesti, jud. Bacau, CIF 4834777, reprezentata 

prin Laurentiu MUNTEANU, in calitate de Primar, denumit in continuare "Partener de Project 1" 

ci 
UAT Oraful Coma' nefti, 

cu sediul in str. Ciobanus, nr. 2, ores Comanesti, jud. Back', CIF 4353269, reprezentata prin Viorel 

MIRON, in calitate de Primar, denumit in continuare "Partener de Project 2" 

Asociatia Europeana a Romilor pentru Progres si Promovare Interculturala — AFJ, 
cu sediul in Strada Costache Negri, nr. 3, sc. D, ap. 2, mun. Bacau, jud. Bacau, reprezentata prin 

Dore! TANASE, in calitate de Presedinte, denumit in continuare "Partener de Project 3" 

denumite in continuare, individual "Parte" si impreuna "Parti" 

pentru implementarea Proiectului "Echitate pentru sanatate, echitate pentru o viala mai buna" 
finantat prin Mecanismul Financiar SEE 

Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" 

Declinarea responsabilitatii: 
Prezentul model de Acord de Parteneriat are drept scop asistarea Promotorilor de Project si a 
Partenerilor de Project in pregatirea acordurilor de parteneriat prevazute la Articolul 7.7 al 
Regulamentelor de implementare a Mecanismelor Financiare SEE si Norvegian 2014-2021. Acesta 
este furnizat numai cu scop informativ, iar continutul sail nu este destinat a inlocui consultarea 
oricaror alte surse legale aplicabile sau consultarea necesara a unui jurist, dupa caz. Asigurarea 
conformitatii prevederilor prezentului Acord de Parteneriat cu Contractul Proiectului j cadrul legal 
aplicabil cade in responsabilitatea Partilor. FM0 sau orice persoana care actioneaza in numele sat.' 
nu vor Ii raspunzatoare in legatura cu utilizarea sau reutilizarea acestui model de acord de 
parteneriat. 

PREAMBUL: 

Parteneriatul reglementat prin prezentul Acord de parteneriat se implementeaza in cadrul Proiectului 
"Echitate pentru sanatate, echitate pentru o viata mai buna!", care se depune in cadrul 
Programului "Dezvoltare local& reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor", finantat 
prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021, Apel de propuneri de proiecte "Cresterea 
incluziunii si abilitarea romilor", Runda a 2-a. 

Obiectivul general al Programului "Dezvoltare local& reducerea saraciei si cresterea incluziunii 
romilor", denumit in continuare Program, este de a contribui activ la cresterea coeziunii economice 
si sociale la nivel national si local, in Romania, si la intarirea relatiilor bilaterale cu statele donatoare. 



Obiectivul general at Proiectului "Echitate pentru santhate, echitate pentru o viata mai burial", 
denumit in continuare Project este Crecterea incluziunii sociale i abilitarea a 1400 de romi din zone 
rurale ci urbane marginalizate ale judelului Bacau. Pentru indeplinirea obiectivului general, va fi 
furnizat un pachet de servicii medicale ci de educatie pentru sanatate, concomitent cu organizarea 
de actiuni conjugate pentru incurajarea participarii active a romilor la procesul de luare a deciziilor 
ci la promovarea combaterii discriminarii. 

Partile vor lua toate masurile necesare in vederea andeplinini obligatiilor trasate in prezentul Acord 
de Parteneriat, denumit in continuare Acordul, in deplina concordanta cu prevederile 
Regulamentului Mecanismelor Financiare SEE si Norvegian 2014-2021, legislatiei aplicabile la nivel 
national si al Uniunii Europene, precum si procedurilor, instructiunilor ci reglementarilor emise de 
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in calitate de Operator de Program. 

Promotorul de Proiect ci Partenerii de Proiect se angajeaza sa respecte in cel mai Malt grad 
principiile legate de cost-eficienta, transparenta ci responsabilitate in gestionarea fondurilor, precum 
si respectarea principiilor care vizeaza buna guvernare, durabifitatea rezultatelor, asigurarea egalitatii 
de canse si a celei de gen. 

S-A CONVENIT DUPA CUM URMEAZA: 

Articolul 1 — Scop si objective 

1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit in continuare "Acordul") definecte drepturile ci obligatiile 
Partilor ci stabilecte termenii ci conditiile colaborarii acestora in implementarea Proiectului, aca cum 
este descris ci definit in Anexa 'Lista de Activitati". 

2. Partile vor actiona in conformitate cu cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014- 
2021, ci anume cu Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014- 
2021 (denumit in continuare „Regulamentul"). Partile admit in mod expres ca au acces ci sunt 
familiarizate cu continutul Regulamentului. 

3. Once anexe la prezentul Acord constituie parte integranta a Acordului. In cazul unor 
neconcordante intre Anexe ci Acord, prevederile celui din urm5 von prevala. 

Articolul 2 — Intrarea in vigoare si durata  

1. Prezentul Acord va intra in vigoare la data aplicarii ultimei semnaturi de catre Parti. Acesta va 
ramane in vigoare !Ana cand Partenerul de Proiect ii va fi indeplinit in totalitate obligatiile fata de 
Promotorul de Proiect, aca cum au fost definite in prezentul Acord. 

Articolul 3— Principalele roluri si responsabilita'ti ale Partilor 

1. Partile vor lua toate masurile adecvate i necesare pentru a asigura indeplinirea obligatiilor ci 
obiectivelor care decurg din prezentul Acord. 

2. Partile ici vor indeplini obligatiile care le revin cu eficienta, transparenta ci conctiinciozitate. 
Acestea se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele importante pentru cooperarea generala 
ci pentru implementarea activitatilor care urmeaza a fi desfacurate. Acestea vor actiona cu buna-
credinta in toate chestiunile ci vor actiona, in once moment, in interesul Programului ci al Proiectului. 

3. Partile vor pune la dispozitie personal suficient ci calificat, care ici va desfacura activitatea la cel 
mai Malt standard profesional. In timpul executarii obligatiilor in temeiul prezentului Acord, personalul 
ci entitatile angajate de oricare dintre Parti vor respecta legislatia tarilor respective. 

4. On de cate on, in indeplinirea obligatiilor sale in temeiul prezentului Acord, personalul uneia din 
Parti se afla la sediul celeilalte Iraqi sau in once alta locatie pe teritoriul tarii celeilalte Parti la 
solicitarea acelei Par -ti, acea Parte se va asigura câ sediul ci locatiile respecta toata legislatia ci 
standardele nationale aplicabile privind sanatatea, securitatea ci protectia mediului. Partile vor lua 
toate masurile de precautie necesare pentru a preveni aparitia oricarei vatamari corporale sau daune 
asupra bunurilor celeilalte PAO in legatura cu implementarea Proiectului. 



5. Promotorul de Project va desemna un Manager de Project care va avea responsabilitatea 
operationala pentru implementarea Proiectului si va servi ca punct de contact pentru comunicare 
pentru toate schimburile de documentatie j  materiale infra Parti. Partenerii de Project vor desemna 
cate un Responsabil de project, responsabil pentru buna implementare a activithfilor Proiectului, la 
nivel de Partener de Project. 

Articolul 4— Obligatiile Promotorului de Project 

1. Promotorul de Project este responsabil pentru coordonarea general& managementul si 
implementarea Proiectului in conformitate cu cadrul de reglementare si contractual specificat in 
prezentul Acord. Acesta ij asuma in exclusivitate responsabilitatea fata de Operatorul de Program 
privind implementarea cu succes a Proiectului. 

2. Promotorul de Project se angeajaza, printre allele: 

(a) s5 asigure implementarea corecta si la timp a activitatilor Proiectului; 
(b) sa informeze cu promptitudine Partenerii de Project cu privire la toate circumstantele care ar 

putea avea un impact negativ asupra implementarii corecte i la timp a oricareia dintre 
activitatile Proiectului i cu privire la orice eveniment care ar putea conduce la intreruperea 
temporara sau definitiva sau la orice deviere fata de Project; 

(c) sa asigure Partenerilr de Project acces la toate documentele, datele si informatiile disponibile 
aflate in posesia sa, care pot fi necesare sau utile Partenerilor de Project pentru indeplinirea 
obligatiilor sale; 

(d) sa furnizeze Partenerilor de Project o copie semnata a Contractului de Project, inclusiv orice 
modificari ulterioare ale acestuia, la data intrarii lor in vigoare; 

(e) sa consulte Partenerii de Project inainte de a transmite Operatorului de Program once solicitare 
de modificare a Contractului de Project care ar putea afecta sau ar putea fi de interes pentru 
rolul, drepturile si obligatiile Partenerilor de Project, ce decurg din acestea; 

(f) s5 pregateasca si sa transmita in timp util Operatorului de Program rapoartele intermediare ale 
proiectului sj alte documente tehnice sj financiare, in legatura cu cererile de plata, in 
conformitate cu Acordul de Program si Contractul de Project asffel Moat s5 se respecte 
termenele de plata calm Partenerii de Project, asa cum se prevede in prezentul Acord; 

(g) sâ transfere in contul bancar desemnat al Partenerilor de Project toate platile datorate, pana la 
termenele stabilite; 

(h) s5 se asigure ca Partenerii de Project primesc cu promptitudine toata asistenta de care pot 
avea nevoie pentru indeplinirea sarcinilor sale; 

(i) Implementarea activitatilor propuse acceptate in Cererea de finantare, respectiv: 

AO - Mangementul proiectului 
Al - Promovarea proiectului sj diseminarea informatiilor 
A2 - Selectia sj inregistrarea grupului tinta 
A3 - Educatie pentru sanatate pentru copii 
A4 - Educatie pentru nutritie sj o viata sanatoasa 
A5 - Furnizarea de servicii medicale integrate in comunitati 
A5.1 - Consultatii medicale realizate in comunitati si transport cu ambulantele din dotarea Crucii 
Rosii Back' 
A5.2 - A5.2 Furnizarea de servicii stomatologice de baza (consult stomatologic) adresat copiilor 
romi cu varste cuprinse intre 12 si 13 ani, perioada in care dentitia mixt5 este inlocuita cu 
dentitia definitiva. 
A6. Primul ajutor salveaza vieti 
A6.1 Voluntari ai Crucii Rosii in comunitati 
A6.2 Demonstratii si ateliere de prim-ajutor de baza, cu participarea mamelor si copiilor 
A7- Facilitare comunitara — Puncte de prim ajutor in comunitali 
A.8 Furnizarea de servicii de informare, consiliere social-suportiva, consiliere juridica si 
participativitate 
A8.1 lnformare ci  consiliere social-suportiva 
A8.2 lnformare, consiliere juridica si participativitate 
A9. Promovarea culturii, tradiliilor si istoriei etniei rome 

3. Obligatii ale Promotorului de Proiect privind sustenabilitatea proiectului: 



1. Promotorul de Project va asigura interventia comunitara referitoare la educatia pentru sanatate 
adresata copiilor ci adultilor sj cu privire la derularea atelierelor demonstrative de prim ajutor de 
baza, pe toata perioada de sustenabilitate, respectiv 5 ani dup5 finalizarea perioadei de finantare. 
Acest lucru se va realize lunar, activitatile fiind sustinute de specialistii voluntari ai Promotorului de 
Proiect si vor avea adresabilitate si catre alti beneficiari decat cei initial alesi in project. 

2. Promotorul de Project va continua realizarea consultatiilor medicale la domiciliu se va real iza prin 
intermediul specialistilor sai: medic si asistenti medicali. Se va continua Si monitorizarea medicala a 
persoanelor varstnice ci a bolnavilor cronici si facilitarea legaturii cu medicii de familie i alte servicii 
medicale. 

3. Activitatea privind consilierea sociala ci juridica se va derula pe toata perioada de sustenabilitate, 
respectiv 5 ani dup5 finalizarea perioadei de finantare. 

3. in cadrul scolilor colaboratoare in proiect, cu sprijinul Asociatiei Europene a Romilor pentru 
Progres ci Promovare Interculturala - P3, se va continua organizarea activitalii de promovare a 
culturii, traditiilor Si istoriei etniei rome la evenimente precum: Ziva Internationala a Romilor ci in 
cadrul altor actiuni/evenimente culturale organizate pentru intreaga comunitate. 

4. Promotorul de Proiect - Crucea Rosie Bacau deruleaza programul "Banca de alimente" care 
consta in colectarea de amente neperisabile, stocarea lor in propriile ei depozitele ci distribuirea 
lunara a acestora sub forma de pachete calm persoanele vulnerabile. PP va asigura pentru 
persoanele de etnie roma din cele dou5 UAT-uri vizate, dupa finalizarea proiectului, produse 
alimentare de baza /de igiena personala/de igiena locuintei, in functie de posibintati. 

5. Promotorul de Project asigura mentenanta echipamentelor achizitionate prin proiect. in cazul 
echipamentelor achizitionate a caror valoare este considerat in totalitate cost eligibil de calm OP, se 
vor incheia polite de asigurare pe toata perioada sustenabilitatii. Toate echipamentele achizitionate 
vor fi utilizate in perioada de sustenabilitate de catre/in folosul beneficiarilor ci scopului proiectului. 

6. Promotorul de project va face demersuri privind sustenabilitatea financiara a serviciilor finantate 
prin proiect, in colaborare cu Partenerii de Project. 

Articolul 5— Oblinatiile Partenerilor de Project 

1. Partenerii de Proiect sunt responsabili pentru indeplinirea activitatilor ci sarcinilor care le-au fost 
atribuite in conformitate cu prezentul Acord ci Anexa - Lista de Activitati, in care acestea sunt 
detaliate: 

Al - Promovarea proiectului si diseminarea informaliilor 
A2 - Selectia ci inregistrarea grupului tinta 
A3 - Educatie pentru sanatate pentru copii 
A4 - Educatie pentru nutritie i o viata sanatoasa 
A5 - Furnizarea de servicii medicale integrate in comunitati 
A5.1 - Consultatii medicale realizate in comunitati si transport cu ambulantele din dotarea Crucii 
Rosii Bacau 
A5.2 - A5.2 Furnizarea de servicii stomatologice de bald (consult stomatologic) adresat copiilor romi 
cu varste cuprinse intre 12 Si 13 ani, perioada in care dentitia mixt5 este inlocuita cu dentitia 
definitiva. 
A6. Primul ajutor salveaza vieti 
A6.1 Voluntari ai Crucii Rosii in comunitati 
A6.2 Demonstratii ci ateliere de prim-ajutor de bald, cu participarea mamelor i copiilor 
A.8 Furnizarea de servicii de informare, consiliere social-suportiva, consiliere juridica ci 
participativitate 
A8.1 Informare Si consiliere social-suportiv5 
A8.2 Informare, consiliere juridica i participativitate 
A9. Promovarea culturii, traditiilor Si istoriei etniei rome 

2. In plus fata de obligatiile de mai sus, Partenerii de Proiect sunt obligati: 

(a) s5 informeze cu promptitudine Promotorul de Proiect asupra circumstantelor relevante care pot 
avea impact asupra corectitudinii, oportunitatii ci integralitatii performantei sale; 

(b) sa furnizeze Promotorului de Proiect toate informatiile necesare pentru pregatirea rapoartelor 
pe care Promotorul de Proiect trebuie sâ le transmita Operatorului de Program la termenele ci 
in conformitate cu formularele de raportare stabilite de Promotorul de Proiect; 

4 



(c) sã informeze imediat Promotorul de Project cu privire la once caz de fraud& coruptie sau alta 
activitate ilegala, suspectata sau reala, care i-a atras atentia, la once nivel sau in orice etapa de 
implementare a Proiectului; 

(d) sã pastreze toate documentele justificative aferente Proiectului, inclusiv cheltuielile suportate, 
fie sub forma de originale, fie in versiuni certificate conforme cu originalul, pe suporturi de date 
acceptate in mod obicnuit, pentru cel putin 5 ani de la aprobarea de catre FMC/NMFA a 
raportului final al Programului; 

(e) sa furnizeze oricarui organism care efectueaza evaluari intermediare sau ex-post ale 
Programului, precum ci once monitorizari, audituri ci verificari la fata locului, in numele 
Mecanismului Financiar SEE/Norvegian, once documente sau informatii necesare in sprijinul 
evaluaii; 

(f) sa participe efectiv la promovarea obiectivelor, activitatilor ci rezultatelor Mecanismului 
Financiar precum ci contributia Donatorului (Donatorilor) la reducerea decalajelor economice ci 
sociale in Spatiul Economic European. 

3. Obligalii ale Partenerilor de Project privind sustenabilitatea proiectului: 

1. Promotorul de Project si Partenerul de Project 1, Partenerul de Project 2 si Partenerul de Project 3 
au convenit continuarea furnizarii serviciilor medical si de educatie pentru sanatate, concomitent cu 
organizarea de actiuni conjugate pentru incurajarea participarii active a romilor din satele Poiana 
Negustorului sj Buda-catun Sipote (comuna Blagesti) sj cartierul Supan (orasul Comanesti) la 
procesul de luare a deciziilor ci la promovarea combaterii discriminarii, pe toata perioada de 
sustenabilitate, respectiv 5 ani dup5 finalizarea perioadei de finantare. 

2. Partenerii de Project vor asigura mentenanta echipamentelor achizitionate prin Project. In cazul 
echipamentelor achizitionate a car -or valoare este considerat in totalitate cost eligibil de &ate OP, se 
vor incheia polite de asigurare pe toata perioada sustenabilitatii. bate echipamentele achizitionate 
von Ii utilizate in perioada de sustenabilitate de catre/in folosul beneficiarilor si scopului proiectului. 

3. Promotorul de project va face demersuri privind sustenabilitatea financiara a serviciilor finantate 
prin project, in colaborare cu Partenerii de Project. 

Articolul 6— Bugetul Proiectului si eligibilitatea cheltuielilor 

1. Bugetul detaliat total al Proiectului, cota de buget a fiecarei parti, precum j  alocarea bugetara 
Intro activitatile care urmeaza a fi realizate de fiecare patio sunt stabilite in Cererea de finantare, 
respectiv Anexa la, lb reprezentand Bugetul proiectului, cu respectarea modificarilor agreate de 
comun acord a Partilor, respectiv cu acordul OP. 

2. Cheltuielile suportate de Partenerii de Project trebuie sa fie in conformitate cu regulile generale 
privind agibilitatea cheltuielilor cuprinse in Regulament, in special in Capitolul 8 al acestuia. 

3. Cheltuielile indirecte vor fi solicitate prin aplicarea urmatoarei metode: 

Cheltuielile indirecte vor fi solicitate prin aplicarea Articolului 8.5.1(c) din Regulament, respectiv o 
rata fix5 de maxim 15% din costurile direct eligibile cu personalul. 

4. Valorile proiectului in momentul depunerii Cererii de finantare: 

Partile Suma totala 
Din care 

Cofinatare in bani 
Din care 

Cofinantare in 
munce voluntara 

PP — Crucea Rosie Bacau 2.542.325,90 33.200 28.296 
P1 — UAT Blagecti 160.888,90 0 0 
P2 — UAT Comanesti 164.321,90 0 0 
P3 — Asoc.Europeand a 164.274,70 0 0 
Romilor 

Total 	 3.034.811,40 	 33.200 	 28.296 

Articolul 7 — Gestiunea financiara si modalitatile de plata 



1. Plata cotei de finantare din grantul proiectului Gate Partenerii de Project se va face sub forma de 
plata in avans, rambursarea cheltuielilor efectuate Si plata soldului final. 

2. Valoarea avansului viral catre Partenerii de proiect va fi proportional cu bugetul partnereilor si 
primita de Promotor in avans. 

3. Plata avansului catre Partenerul de Project se va face nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la 
creditarea platii avansului din Program in contul bancar al Promotorului de Project. 

4. Platile intermediare se vor face pe baza unui model de Solicitare de plata care urmeaza a fi 
dezvoltata in perioada imediat urmatoare semnarii contractului de finantare, si agreat de part. 
Cererile de plata vor fi transmise Promotorului de Proiect semestrial, impreuna cu o confirmare din 
partea responsabililor de proiect din partea partenerilor de proiect, conform careia cheltuielile 
solicitate sunt in conformitate cu principiile i regulile stabilite in prezentul Acord. 

5. Platile intermediare catre Partenerii de Proiect se vor face dupa verificarea i acceptarea 
cheltuielilor de Gate Promotorul de Proiect si Operatorul de Program, in termen de cinci zile 
lucratoare dupa intrarea sumelor aprobate de OP in contul Promotorului de Project. 

6. Plata soldului final se va efectua dupa acceptarea raportului final si plata finale de catre OP in 
termen de cinci zile lucratoare. 

7. Toate sumele sunt exprimate in moneda nationala a Romaniei, in lei. 

8. Platile catre Partenerii de Project se vor efectua in conturile bancare at Partenerilor de Proiect, 
exprimate in lei, identificat dupa cum urmeaza: 

Partener 1 — UAT Blagesti 

Numele bancii: TREZORERIE 

Adresa sucursalei: ORS. BUHUSI, JUD. BACAU 

Denumire titular cont: COMUNA BLAGESTI 

Numar cont: 

Cod IBAN: R090TREZ06621360250XXXX 

BIC/SWIFT - 

Partener 2 — UAT Comanesti 

Numele bancii: TREZORERIE 

Adresa sucursalei: MUN. MOINESTI, JUD, BACAU 

Denumire titular cont: ORASUL COMANESTI 

Numar cont:420269 

Cod IBAN:R097TREZ06321A426900XXXX 

BIC/SWIFT - 

Partener 3 — Asociatia Europeana a Romilor pentru Progres si Promovare Interculturala — AFJ 

Numele bancii: Banca Comerciala Romana 

Adresa sucursalei: str. 9 Mai, nr. 11, mun. Bacau, jud. Bacau 

Denumire titular cont: Asociatia Europeana a Romilor pentru Progres si Promovare Interculturala — 
AFJ 

Cod IBAN: R012RNCB0279159209050001 
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BIC/SWIFT: RNCBROBU 

9. Platile vor Ii considerate a Ii lost efectuate la data debitarii contului Promotorului de Project. 

Articolul 8— Dovada cheltuielilor 

1. Costurile suportate de Partenerii de Project vor fi justificate prin facturi achitate sau, alternativ, prin 
documente contabile cu valoare probatorie echivalenta. 

2. Dovada cheltuielilor va fi furnizata Promotorului de Project de Cate Partenerii de Project in 
masura necesara pentru ca Promotorul de Project 	respecte obligatiile fata de Operatorul de 
Program. 

3. Atunci &and este necesar, dovada cheltuielilor va avea forma impusa de Operatorul de program. 

4. Cheltuielile indirecte solicitate prin aplicarea unei rate forfetare nu trebuie sã fie justificate prin 
documente contabile. 

Articolul 9— Rapoarte de procires si financiare 

Rapoartele de progres ci financiare ale Partenerilor de project, continutul ci frecventa raportarilor, 
precum ci modelul acestora vor fi conforme solicitarilor Operatorului de Program, a Regulamentului 
de derulare a Programului, a Contractului de finantare ci  anexelor aferente. Termenele limita vor fi cu 
cel putin 10 zile lucratoare inainte de termenele impuse de Promotorul de project. 
Articolul 10 — Audituri  

Auditul la nivelul Promotorului de proiect, respectiv a partenerilor de project se va realize prin 
contractarea unor specialisti in domeniu. Partile vor pune la dispozitia auditului toate documentele ci 
informatiile necesare pentru realizarea raportului ci vor tine cont de recomandarile acestuia. 

Artie°lul 11 — Achizidi  

1. Partile vor respecta legislatia nationala j Europeana privind achizitiile publice, la orice nivel, in 
implementarea Proiectului. 

2. Legislatia aplicabila privind achizitiile este legislatia tarii in care se efectueaza achizitia. 

Articolul 12 — Conflictul de interese 

1. Partile vor lua toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie care ar putea compromite 
executarea impartiala i obiectiva a prezentului Acord. Astfel de conflicte de interese pot apare in 
special ca urmare a intereselor economice, afinitatii politice sau nationale, legaturilor lam hale sau 
emotionale, sau oricarei alte legaturi relevante sau a interesului comun. Orice conflict de interese 
care ar putea sa apara in timpul executarii prezentului Acord trebuie notificat fait intarziere 
celeilalte Parti, in scris. In eventualitatea unui astfel de conflict, Partea implicata va lua imediat toate 
masurile necesare pentru rezolvarea acestuia. 

2. Fiecare dintre Parti ici rezerva dreptul de a verifica dac5 aceste masuri sunt adecvate j  poate 
solicita luarea unor masuri suplimentare, dac5 este cazul, intr-un interval de timp pe care II va 
stabili. Partile se vor asigura cà personalul lor, consiliul de conducere i directorii nu sunt puci intr-o 
situatie care ar putea crea conflict de interese. Fiecare dintre Part' va inlocui imediat once membru 
al personalului sat) care este expus la o astfel de situatie. 

Articolul 13- Confidendalitate  

Partite semnatare ale prezentului Acord convin sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor 
primite in cadrul si pe parcursul implementarii proiectului, cu respectarea obligatiilor prevazute in 
contractul de finantare cu privire la transparent& si sunt de acord sá previna once utilizare sau 
divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Partile inteleg sa utilizeze informatiile confidentiale 
doar cu scopul de a-ci indeplini obligatiile din prezentul Acord de parteneriat. 

Articolul 14— Dreptul de proprietate intelectuala  



Dreptul de proprietate intelectuala rezultata din project, rapoartele, precum si alte documente 
elaborate de Pali apartin acestora. 

Partenerii de project acorda Promotorului de Proiect dreptul de a folosi liber documentele si 
informatiile legate de project, indiferent de forma acestora. 

Articolul 15— Respundere  

1. Promotorul de project si Partenerii de project vor raspunde in mod individual si exclusiv fala de 
terti, inclusiv in cazul prejudiciilor materiale sau morale de once natura suportate de acestia in 
timpul, ca urmare sau in legatura Cu executarea Acordului de parteneriat. 

2. Promotorul de project nu poate Ii tras la raspundere, sub niciun motiv si in niciun fel de 
circumstante pentru prejudiciile sau daunele suportate de parteneri in timpul, ca urmare sau in 
legatura cu executarea Acordului de parteneriat. 

3. Partenerii de project vor exclude raspunderea Promotorului de project in once situatie legata de 
pretentii sau actiuni rezultate din incalcarea reglementarilor legale si/sau contractuale prin personalul 
propriu sau alte persoane care se Oa in raporturi contractuale, precum si din incalcarea drepturilor 
unei terte 

Articolul 16— Nerequli 

1. Neregulile sunt definite in conformitate cu Articolul 12.2 al Regulamentului. 

2. in cazul in care una dintre Parti ia la cunostinta despre o neregula, acea Parte va informa imediat 
cealalta Parte in scris. 

3. In cazul in care masurile de remediere a unei asffel de nereguli sunt luate de organismele 
competente mentionate la Capitolul 12 al Regulamentului, inclusiv masuri de recuperare a fondurilor, 
Partea in cauza va fi singura raspunzatoare pentru respectarea acestor masuri si pentru returnarea 
catre Program a acestor fonduri. In asffel de cazuri, Partenerii de Proiect vor returna fondurile 
recuperate prin intermediul Promotorului de Project. 

Articolul 17 — Suspendarea platilor Si rambursarea 

1. In cazul in care Operatorul de Program, Punctul National de Contact sau Statul Donator [Statele 
Donatoare] ia decizia de a suspenda platile si/sau de a solicita rambursarea de la Promotorul de 
Proiect, Partenerii de Project vor lua masurile necesare pentru a se conforma acestei decizii. 

2. in sensul paragrafului anterior, Promotorul de Project va trimite fart" intarziere Partenerilor de 
Project o copie a deciziei mentionate in paragraful anterior. 

Articolul 18 — Rezilierea  

1. in cazuri bine justificate, promotorul de Project poate renunta la cererea de finantare si poate 
rezilia contractul Vara nicio penalizare, in once moment, avand obligatia sã notifice in scris aceasta 
decizie Partenerilor .  de Project, in maxim 10 zile de la renuntare, notificare care sa cuprinda 
motivele renuntarii. In cazul an care nu se prezinta motivele sau cele care sunt prezentate nu sunt 
justificate, contractul va inceta din vina exclusiva a Promotorului de Project. 

2. Oricare dintre Part' poate rezilia prezentul Acord in cazul incalcarii de catre cealalta Parte a 
obligatiilor ce-i revin. 

3. in plus, in cazul rezilierii Contractului de Project pentru once motiv, Promotorul de Project poate 
rezilia prezentul Acord, cu elect imediat. 

4. in cazul rezilierii unilaterale a Acordului, exista posibilitatea de recuperare a daunelor prin cale 
amiabila sau in cazul an care Wile nu ajung la comun acord, in instantele judecatoresti 
competente. 

Articolul 19 - Cesionarea  

1. Niciuna dintre Parti nu va avea dreptul de a cesiona drepturile i obligatiile sale in temeiul 
prezentului Acord fart acordul prealabil al celeilalte Pat. 
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2. Partite au luat la cunostinta faptul ca once cesionare a drepturilor si obligatiilor in temeiul 
prezentului Acord depinde de acordul prealabil al Operatorului de Program in conformitate cu 
prevederile Contractului de Project. 

Articolul 20 — Amendamente  

1. Once modificare a prezentului Acord, inclusiv a Anexelor sale, va face obiectul unui acord scris 
incheiat intro Patti. 

Article 21 — Nulitate partiala 

1. in cazul in care oricare dispozitie din prezentul Acord (sau o parte din oricare dispozitie) este 
considerata de once instant& tribunal sau autoritate competenta ca find neva* ilegala sau 
inaplicabila, acea dispozitie sau parte din dispozitie trebuie, in masura in care este necesar, sa fie 
considerata ca nefacand parte din Acord, Vara a fi afectata validitatea si aplicabilitatea celorlalte 
dispozitii. 

2. in cazul in care o dispozitie din prezentul Acord (sau parte a oricarei dispozitii) este considerata 
ca fiind nevalida, ilegala sau inaplicabila, Partile vor negocia, cu buna-credinta, modificarea acelei 
dispozitii astfel That, asa cum a fast modificata, sa fie valabila, legala si executorie i, in cea mai 
mare masura posibila, sa raspunda intentiei initiale a Partilor. 

Articolul 22 — Notificari si limba de comunicare  

1. Toate notificarile i alte comunicari intro Patti se vor face in scris si vor fi trimise la urmatoarele 
ad rese: 

Pentru Promotorul de Project: 

Filiala Bacau a Societatii Nationale de Cruce Rosie AFJ, 
Adresa: str. Oituz, nr. 61, mun. Bacau, jud. Bacau 
Tel/fax: 0234 523 733 / 0372875691 
E-mail: bacaucrucearosie.ro  

Pentru Partenerul de Proiect 1: 

VAT Comuna Blagesti, 
Adresa: str. Principala, sat Blagesti, comuna Blagesti, jud. Bacau 
Tel/fax: 0234-268010 / 0234-268030 
E-mail: primaria blaoestivahoo.com   

Pentru Partenerul de Proiect 2: 

VAT Orasul Comanesti, 
Adresa: in str. Ciobanus, nr. 2, oras Comanesti, jud. Bacau 
Tel/fax: 0234374272 / 0234374278 
E-mail: contactprimariacomanesti.ro  

Pentru Partenerul de Proiect 3: 

Asociatia Europeana a Romilor pentru Progres i Promovare Interculturala — AFJ, 
Adresa: str. Costache Negri, nr. 3, sc. D, ap. 2, mun. Bacau, jud. Bacau 
Tel/fax: 0755353848 
E-mail: tns doruavahoo.com   

2. Limba care guverneaza executarea prezentului Acord este limba roman& Toate documentele, 
notificarile si alte comunicari prevazute in cadrul prezentului Acord vor fi in limba romana. 

Articolul 23— Leg islatia aplicabila si solutionarea litigiilor 

1. intocmirea, valabilitatea si executarea prezentului Acord vor fi reglementate de legislatia in 
vigoare. Legea romana va guverna toate aspectele nereglementate in Acord. 
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2. Once litigiu legat de incheierea, valabilitatea, interpretarea sau executarea prezentului Acord se 
vor solutiona pe cale amiabila, prin consultare intre Parti. 

3. Partile vor face tot posibilul pentru a solutiona pe cale amiabila once disputa aparuta intre acestea 
In cursul implementarii prezentului Acord. Once neintelegere care decurge din interpretarea si 
aplicarea prezentului Acord va Ii solutionata de parti, pe cale amiabila, in termen de 15 zile 
calendaristice de la notificarea acestuia. In cazul in care partile nu ajung la un consens pe cale 
amiabila, neintelegerile von fi solutionate potrivit prevederilor legale in vigoare de catre instantele 
judecatoresti competente. 

4. Prezentul Acord a fost intocmit in patru exemplare originale, din care fiecare Parte a primit un 
exemplar. 

Pentru Promotorul de Project 
	

Pentru Partenerul de Project 

Fililala Bacau a Societatii Nationale 
	

UAT Comuna Blagesti 

de Cruce Rosie Romania AFJ 

Semnat in mun. Bacau 
	

Semnat in mun. Bacau 

la data de 15.11.2021 
	

la data de 15.11.2021 

Dan-Marcel BABLIUC 
	

Laurentiu MUNTEANU 

Director 
	

Primer 

Pentru Partenerul de Project 2 

UAT Ora s Comanesti 

Semnat in mun. Bacau 

la data de 15.11.2021 

Pentru Partenerul de Project 3 

Asociatia Europeana a Romilor pentru Progres si 

Promovare Interculturala-AFJ 

Semnat in mun. Bacau 

la data de 15.11.2021 

Dore! TANASE 

Presedinte 
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