
 ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării 

U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului „START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de 

proiecte „România Start Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 

3.7., cu modificările și completările ulterioare 

 
PROIECT: „START UP PENTRU EXCELENȚĂ” 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Prioritatea de Investiții: 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare  

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană 

Apel de proiecte nr.: România Start Up Plus 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe, Direcția 

buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului  - Condiții specifice, Apelul de proiecte - România Start Up Plus, Axa 

Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii, Activități independente, 

antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi 

mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 

profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 Prevederile contractului de finanțare nr. 54 din 04.01.2018, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

163 din 05.01.2018; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T. – Județul 

Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start 

UP Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

 Hotărârea nr. 212 din 13.12.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T. – Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

 Hotărârea nr. 70 din 27.04.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T. – Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

 Hotărârea nr. 85 din 31.05.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T. – Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

 Hotărârea nr. 156 din 07.11.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T. – Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

 Hotărârea nr. 171 din 10.12.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

 Hotărârea nr. 169 din 16.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 



Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

 Adresa Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație nr. 757 din 18.11.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 15432 din 19.11.2020 prin care se solicită aprobarea noului Acord de Parteneriat. 

 

În temeiul art.182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H O T Ă R  Ă Ș T E 

 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în 

cadrul  proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up 

Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

ART. I.  Acordul de parteneriat, în forma prevăzută în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Acordul de parteneriat 

prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 

 

Art. II. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea 

participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent 

apelului de proiecte ”România Start Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 

8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.______ 

Adoptată în ședința din 25.11.2020 

Cu un număr de ______voturi  

Din totalul numărului de consilieri  



JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 

privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, 

corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare 

 

Inițierea proiectului de hotărâre propus rezultă din necesitatea de a implementa în bune condiții proiectul 

”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” ce a fost depus, spre finanțare, în cadrul Apelului de proiecte - 

România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii 

Activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și 

a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în parteneriat cu Universitatea 

”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (Partener 1) și U.A.T.-Județul Gorj (Partener 2), au depus proiectul 

”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, finanțarea fiind aprobată în data de 4 ianuarie 2018. 

 

Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă dezvoltarea 

antreprenorialului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 

din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, totodată, la creșterea gradului de 

ocupare a populației din Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

 

Prin adresa nr. 757 din 18.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15432 din 19.11.2020, 

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, liderul de proiect, ne comunică memoriul justificativ 

aferent actului adițional nr. 11, întocmit în temeiul Art. 10-Condiții generale și al art.7 –Condiții 

specifice, prin care se solicită modificarea Contractului de Finanțare nr. 54 /04.01.2018, prin Actul 

Adițional nr. 11, respectiv:  

 Contractul de finanțare – Condiții generale, articolul 2 ”Durata contractului și perioada de 

implementare a proiectului”, alin. (2) – durata proiectului se majorează cu 4 luni, de la 36 luni la 

40 luni; 

 Anexa 2 “Cererea de finantare”: La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI” se modifică 

secțiunile “Activități previzionate” si „Resurse umane implicate”, ca urmare a prelungirii 

proiectului se modifică perioada de implementare a subactivităților A.1.1, A.2.1 și A.5.1 și se 

completează atribuțiile Coordonatorului P2; 

 Anexa 2 “Cererea de finanțare”: La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI” se modifică 

secțiunea „Buget - Activități și cheltuieli”, ca urmare a modificării perioadei de implementare au 

fost suplimentate numărul de ore prin diminuarea cheltuielilor indirecte și redistribuirea 

economiilor; 

 Anexa nr. 5 „Acordul de parteneriat” la contractul de finanțare, se modifică și se înlocuiește cu 

„Acordul de parteneriat” aferent actului adițional nr. 11; 

 Anexa nr. 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL” se 

modifică secțiunile “Responsabil de proiect”, “Persoană de contact”. 

 

Modificările propuse prin actul adițional ce vizează Partenerul 2 –Județul Gorj, sunt: 

- durata de implementare a proiectului se majorează cu 4 luni, de la 36 luni la 40 luni, respectiv până la 

data de 4 mai 2021; 

- atribuțiile Coordonator P2, având în vedere că, începând cu 4 ianuarie 2021 va prelua activitățile 

realizate de către experții de monitorizare, vor consta în: 

 coordonarea, gestionarea și supravegherea activității membrilor din echipa de implementare; 

 coordonarea și monitorizarea activităților A1.1, 2.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1; 

 asigurarea comunicării dintre membrii echipei de management și experții de implementare; 

 stabilirea obiectivelor și termenele limită; 

 monitorizarea beneficiarilor de minimis, în perioada de sustenabilitate. 



 

- P2-Judetul Gorj va aloca un singur expert, Coordonatorul P2 pentru monitorizarea sustenabilității celor 

12 beneficiari. Având în vedere că 12 din cele 22 de contracte de subvenție alocate au solicitat 

prelungirea perioadei de sustenabilitate până în luna februarie 2021 și 2 planuri până în luna aprilie 2021, 

astfel se suplimentează numărul de ore alocate Coordonatorului P2 cu 210 ore (84 de ore/luna x 2 luni 

+ 21 ore/luna x 2 luni) pentru perioada de prelungire a implementării proiectului. Sumele aferente plății 

acestor ore au fost asigurate, în bugetul proiectului, prin diminuarea cheltuielilor indirecte alocate 

Partenerului 2 – Județul Gorj. 

 

Față de cele prezentate, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării 

U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent 

apelului de proiecte ”România Start Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 

3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

  



ROMANIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind 

aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, 

corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare 

 

Având în vedere: 

- Prevederile Ghidului Solicitantului  - Condiții specifice, Apelul de proiecte - România Start Up Plus, Axa 

Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii, Activități independente, 

antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici 

și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 

non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

- Prevederile contractului de finanțare nr. 54 din 04.01.2018, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

163 din 05.01.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T. – Județul 

Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP 

Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

- Hotărârea nr. 212 din 13.12.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.– Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

- Hotărârea nr. 70 din 27.04.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.– Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

- Hotărârea nr. 85 din 31.05.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.– Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

- Hotărârea nr. 156 din 07.11.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.– Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7; 

- Hotărârea nr. 171 din 10.12.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.– Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7 

- Hotărârea nr. 169 din 16.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.– Județul Gorj în cadrul proiectului ”Start-up pentru 

Excelență”, corespondent apelului de proiecte ”România Start UP Plus” – Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8 iii/O.S. 3.7 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și  art.173 alin. 

(1) lit. d, coroborat cu art.173 alin. (5) lit. d); 

 

și luând în considerare 

- Adresa Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație nr. 757 din 18.11.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 15432 din 19.11.2020 prin care se solicită aprobarea noului Acord de Parteneriat, 

 

prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea proiectului privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în 

cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up 

Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul aprobării noului acord de parteneriat 

 



În conformitate cu Instrucțiunea nr. 5/19.03.2020 și Instrucțiunea nr. 7/15.05.2020, privind stabilirea unor masuri 

referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, la propunerea beneficiarilor de scheme 

de minimis, a căror activitate a fost afectată de deciziile luate de instituțiile abilitate să gestioneze riscul de 

răspândire a infecției cu COVID-19, care au depus solicitări de suspendare a implementării proiectului, au fost 

întocmite Acte adiționale de suspendare a Contractelor de subvenție încheiate cu cei trei parteneri din cadrul 

proiectului 104021 (Lider de parteneriat – ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE, 

Partenerul 1 - Universitatea "Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Partenerul 2 – JUDETUL GORJ), în calitate de 

administratori ai schemei de antreprenoriat, astfel că, a fost necesară suspendarea contractelor de subvenție cu 

până la 117 zile (cazul Beneficiarului de minimis- 888 ZONE ART SCHOOL S.R.L. - administrator al schemei 

de antreprenoriat fiind Județul Gorj). În vederea recuperării întârzierilor în implementarea planurilor de afaceri a 

fost elaborat un Plan de acțiuni de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, care a fost înaintat la 

OIRPOSDRUSV Oltenia cu nr. 23715/09.10.2020. 

 

Având în vedere cele menționate este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, pentru a acoperi 

perioada de sustenabilitate a ultimului plan de afaceri – beneficiarul 888 ZONE ART SCHOOL S.R.L finalizează 

perioada de sustenabilitate la data de 24.04.2021, după 117 zile de suspendare, beneficiarul 

PSIHOMITRULESCU S.R.L. finalizează perioada de sustenabilitate pe 22.04.2021, după 115 zile de suspendare 

si beneficiarul IMT METAL TECH SRL finalizează perioada de sustenabilitate de 6 luni pe 11.04.2021, după 

104 zile de suspendare, la care se mai adaugă zece zile necesare încheierii situațiilor financiare, ajungându-se, 

astfel, la termenul de finalizare al proiectului, respectiv data de 04.05.2021. 

 

Baza legala a modificărilor solicitate o constituie Ordinul 729/10.06.2020 pentru modificarea si completarea 

Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, Art. I CAPITOLUL 4. Reguli generale de 

eligibilitate: 4.2. Eligibilitatea proiectului: “Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să 

depășească perioada maximă de implementare specificată în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, cu excepția 

proiectelor depuse în cadrul mecanismului non-competitiv, unde durata acestora nu trebuie să depășească 

perioada de implementare a programului și a acelor proiecte depuse în cadrul mecanismului competitiv afectate, 

direct sau indirect, de pandemia de COVID-19, unde durata poate fi prelungită cu o perioadă de maximum 6 

(șase) luni fără modificarea valorii finanțării aprobate, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.” 

 

Modificările propuse prin actul adițional ce vizează Partenerul 2 –Județul Gorj, sunt: 

- durata de implementare a proiectului se majorează cu 4 luni, de la 36 luni la 40 luni, respectiv până la data de 4 

mai 2021; 

- atribuțiile Coordonator P2, având în vedere că, începând cu 4 ianuarie 2021 va prelua activitățile realizate de 

către experții de monitorizare, vor consta în: 

 coordonarea, gestionarea și supravegherea activității membrilor din echipa de implementare; 

 coordonarea și monitorizarea activităților A1.1, 2.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1; 

 asigurarea comunicării dintre membrii echipei de management și experții de implementare; 

 stabilirea obiectivelor și termenele limită; 

 monitorizarea beneficiarilor de minimis, în perioada de sustenabilitate. 

 

- P2-Judetul Gorj va aloca un singur expert, Coordonatorul P2 pentru monitorizarea sustenabilității celor 12 

beneficiari. Având în vedere că 12 din cele 22 de contracte de subvenție alocate au solicitat prelungirea perioadei 

de sustenabilitate până în luna februarie 2021 și 2 planuri până în luna aprilie 2021, astfel se suplimentează 

numărul de ore alocate Coordonatorului P2 cu 210 ore (84 de ore/luna x 2 luni + 21 ore/luna x 2 luni) pentru 

perioada de prelungire a implementării proiectului. Sumele aferente plății acestor ore au fost asigurate, în bugetul 

proiectului, prin diminuarea cheltuielilor indirecte alocate Partenerului 2 – Județul Gorj. 

 

Față de cele menționate anterior, considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 
Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții 

publice 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale 

 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

 

Direcția managementul  

proiectelor și relații externe 

 

 

Director executiv, 
Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

 

  Coordonator Partener 2, 

Pătrașcu Alina 
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Anexa la H.C.J. nr. _____din 25.11.2020 
 
 

Anexa nr. 4 la ACTUL ADIŢIONAL NR. 11 
la contractul de finanțare nr. 54 /04.01.2018 

pentru proiectul  
„START-UP PENTRU EXCELENTA” 

 cod SMIS 104021 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 

 
 

Art. 1. Părţile 
1. ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cu sediul în Str. Calea 
Severinului, Nr. 195A, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj, codul fiscal 28371335, având 
calitatea de Lider de parteneriat 
2. UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-JIU, cu sediul în Str. Calea 
Eroilor, Nr. 30, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj, codul fiscal 4597441, având calitatea de 
membru 1 / Partener 1 
3. JUDEȚUL GORJ, cu sediul în Str. Victoriei, Nr. 2 - 4, Municipiul Târgu-Jiu, Județul 
Gorj, codul fiscal 4956057, având calitatea de membru 2 / Partener 2 
 
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru liderul de parteneriat/partener 
Lider de parteneriat: RO44BTRLRONCRT0334359805 
- Partener 1: RO09TREZ33620F480203XXXX 
- Partener 2: RO58TREZ33621A480203XXXX 
 
Cont pentru cerere de plată pentru liderul de parteneriat/partener 
- Lider de parteneriat: RO19TREZ2336509905X009445, RO97TREZ336504106X009444 
- Partener 1: RO18TREZ33620F480201XXXX, RO62TREZ33620F480202XXXX 
- Partener 2: RO14TREZ33621A480202XXXX, RO67TREZ33621A480201XXXX 
 
Cont pentru cerere de rambursare pentru liderul de parteneriat/partener 
- Lider de parteneriat: RO17BTRLRONCRT0334359806 
- Partener 1: RO18TREZ33620F480201XXXX, RO62TREZ33620F480202XXXX 
- Partener 2: RO14TREZ33621A480202XXXX, RO67TREZ33621A480201XXXX 
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligațiile părților, 
contribuţia financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum şi 
responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: ”START-
UP PENTRU EXCELENȚĂ”, cod MySMIS: 104021, care este depus în cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, 
Prioritatea de investiție 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de 
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi  mici și mijlocii 
inovatoare, apel de proiecte Cod apel POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  

(2) Cererea de finanțare , inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord 
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Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Toți  partenerii  trebuie  să  contribuie  la  implementarea  proiectului  şi  să  îşi  
asume  rolul  lor  în  cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului 
Acord de Parteneriat. 
(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluția proiectului. 
(3) Toți partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 
profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi 

regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună 

luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita 

la, informarea AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere 

sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare 

de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord 

înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil 

de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe 

judecătorești şi fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul 

de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanţare.  

 
Art. 4 Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
Organizația Roluri şi responsabilități * 

Resurse umane  si materiale implicate 

 

Valoarea estimată a fiecărei 
activități (defalcată pentru fiecare 
partener/ lider de parteneriat) 

Liderul de 
parteneriat: 
ASOCIAȚIA 
EXCELSIOR 
PENTRU 
EXCELENȚĂ ÎMN 
EDUCAȚIE 

A1. MANAGEMENT PROIECT  
A1.1 Planificarea, coordonarea, 
monitorizarea, evaluarea interna, 
raportare tehnica si financiara, achizitii 
 
A2. ACTIVITATE TRANSVERSALA - 
INFORMAREA SI PUBLICITATEA 
PROIECTULUI 
A2.1 Activitati de informare si publicitate 
a proiectului conform manualului de 
identitate vizuala 
 
A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE A 
COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE 
ALE GRUPULUI TINTA   
A3.1 Organizarea caravane 
antreprenoriale  
A3.2 Selectia, recrutarea si monitorizarea 
grupului tinta  
A3.3 Organizare si sustinere cursuri de 
formare 
A3.4 Organizarea si desfasurarea 
concursului de planuri de afaceri precum 
si evaluarea acestora 
A3.5 Stagii de practica si pre-accelerarea 
planurilor de afaceri 
 
A4. ACTIVITATI DE SUSTINERE A 

A1. MANAGEMENT PROIECT 

         598.071,62  lei 

A.2 ACTIVITATE TRANSVERSALA – 
INFORMARE SI PUBLICITATEA 
PROIECTULUI 

0 lei 

 

A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE 
A COMPETENTELOR 
ANTREPRENORIALE ALE GRUPULUI 
TINTA 

           727.669,44 lei 

 
A4. ACTIVITATI DE SUSTINERE A 
GRUPULUI TINTA IN 
IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE 
AFACERI 

     2.847.680,10 lei 

 

A5. ACTIVITATI DE MONITORIZARE 
A SUSTENABILITATII AFACERILOR 
       289.878,02 lei 



  

3 
 

GRUPULUI TINTA IN IMPLEMENTAREA 
PLANURILOR DE AFACERI 
A4.1 Furnizarea serviciilor personalizate 
ce vin in completarea cunostintelor si 
aptitudinilor dobandite anterior 
A4.2 Furnizarea de servicii personalizate 
privind infiintarea afacerilor  
A4.3 Activitati de monitorizare a 
afacerilor infiintate 
A4.4 Decontare cheltuieli de minimis 
aferente firmelor finantate 
 
A5. ACTIVITATI DE MONITORIZARE A 
SUSTENABILITATII AFACERILOR   
A5.1 Monitorizarea sustenabilitatii 
afacerilor, in timpul implementarii 
proiectului, cu accent pe dezvoltare si 
pastrare locuri de munca  
 
Resurele umane implicate in 
desfasurarea activitatilor de mai sus: 

 1 Manager  Proiect 

 1 Responsabil Financiar 
(decontabil prin cadrul cheltuielilor 
indirecte); 

 1 Responsabil Achizitii 
(decontabil prin cadrul cheltuielilor 
indirecte) 

 1 Responsabil Juridic (decontabil 
prin cadrul cheltuielilor indirecte) 

 1 Personal administrativ 
(decontabil prin cadrul cheltuielilor 
indirecte) 

 1 Expert grup tinta 

 1 Expert formare antreprenoriala 

 2 Experti fomatori 
antreprenoriali 

 2 Experti din comisie ANC 

 1 Evaluator planuri de afaceri 

 1 Expert monitorizare si mentorat 
start-up-uri OT 

 1 Expert monitorizare si mentorat 
start-up-uri DJ 

 1 Coordonator activitate 
mentorat 

 1 Coordonator centru de sprijin 
pentru initierea in afaceri 
 
Resurele materiale proprii puse la 
dispozitia proiectului: 

 14 laptopuri proprii puse la 
dispozitia proiectului si a resursei umane 
implicate in cadrul proiectului, pentru 
implementarea activitatilor; 

 1 multifunctionala proprie pusa la 
dispozitia proiectului si a resursei umane 
implicate in cadrul proiectului, pentru 
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implementarea activitatilor; 

 1 Sediu de proiect 
Resurele materiale ce vor fi 
achizitionate in cadrul proiectului: 

 4 Laptopuri pentru centrul de 
sprijin pentru initierea in afaceri 

 1 videoproiector pentru centrul 
de sprijin pentru initierea in afaceri 

 1 multifunctionala pentru centrul 
de sprijin pentru initierea in afaceri 

 10 seturi mobilier pentru centrul 
de sprijin pentru initierea in afaceri 

 1 dozator apa pentru centrul de 
sprijin pentru initierea in afaceri 

 1 masa de sedinte pentru centrul 
de sprijin pentru initierea in afaceri 

 20 scaune sala sedinte pentru 
centrul de sprijin pentru initierea in 
afaceri 

 1 whiteboard pentru centrul de 
sprijin pentru initierea in afaceri 

 1 Sediu pentru centrul de sprijin 
pentru initierea in afaceri  

 2 autoturisme pentru 
implementarea proiectului 

 

Partener 1: 
UNIVERSITATEA 
”CONSTANTIN-
BRÂNCUȘI” DIN 
TÂRGU-JIU 

A1. MANAGEMENT PROIECT  
A1.1 Planificarea, coordonarea, 
monitorizarea, evaluarea interna, 
raportare tehnica si financiara, achizitii 
 
A2. ACTIVITATE TRANSVERSALA - 
INFORMAREA SI PUBLICITATEA 
PROIECTULUI 
A2.1 Activitati de informare si publicitate 
a proiectului conform manualului de 
identitate vizuala 
 
A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE A 
COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE 
ALE GRUPULUI TINTA   
A3.2 Selectia, recrutarea si monitorizarea 
grupului tinta  
A3.4 Organizarea si desfasurarea 
concursului de planuri de afaceri precum 
si evaluarea acestora 
A3.5 Stagii de practica si pre-accelerarea 
planurilor de afaceri 
 
A4. ACTIVITATI DE SUSTINERE A 
GRUPULUI TINTA IN IMPLEMENTAREA 
PLANURILOR DE AFACERI 
A4.1 Furnizarea serviciilor personalizate 
ce vin in completarea cunostintelor si 
aptitudinilor dobandite anterior 
A4.2 Furnizarea de servicii personalizate 
privind infiintarea afacerilor  

A1. MANAGEMENT PROIECT  
         119,339.80 lei 

 

A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE 
A COMPETENTELOR 
ANTREPRENORIALE ALE GRUPULUI 
TINTA  
         267,098.50 lei 

 

A4. ACTIVITATI DE SUSTINERE A 
GRUPULUI TINTA IN 
IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE 
AFACERI 
  2,309,379.95 lei 

 
A5. ACTIVITATI DE MONITORIZARE 
A SUSTENABILITATII AFACERILOR   
194,811.60 lei 
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A4.3 Activitati de monitorizare a 
afacerilor infiintate 
A4.4 Decontare cheltuieli de minimis 
aferente firmelor finantate 
 
A5. ACTIVITATI DE MONITORIZARE A 
SUSTENABILITATII AFACERILOR   
A5.1 Monitorizarea sustenabilitatii 
afacerilor, in timpul implementarii 
proiectului, cu accent pe dezvoltare si 
pastrare locuri de munca  
 
 
Resurse umane implicate in 
desfasurarea activitatilor de mai sus: 

 1 Coordonator 1 

 1 contabil (decontabil prin cadrul 
cheltuielilor indirecte); 

 1 Personal administrativ 
(decontabil prin cadrul cheltuielilor 
indirecte) 

 3 Expert grup tinta 

 1 Expert comunicare online grup 
tinta 

 2 Evaluatori planuri de afaceri 

 1 Expert monitorizare si mentorat 
start-up-uri MH 

 1 Expert monitorizare si mentorat 
start-up-uri VL 
 
Resurele materiale proprii puse la 
dispozitia proiectului: 

 10 laptopuri proprii puse la 
dispozitia proiectului si a resursei umane 
implicate in cadrul proiectului, pentru 
implementarea activitatilor; 

 1 multifunctionala proprie pusa la 
dispozitia proiectului si a resursei umane 
implicate in cadrul proiectului, pentru 
implementarea activitatilor; 

 Sediu pentru Partenerul 1 pus la 
dispozitie de partenerul 1; 
 
Resurele materiale ce vor fi 
achizitionate in cadrul proiectului: 

 Nu este cazul 

 

 

Partener  2: 
JUDEȚUL GORJ 

A1. MANAGEMENT PROIECT  
A1.1 Planificarea, coordonarea, 
monitorizarea, evaluarea interna, 
raportare tehnica si financiara, achizitii 
 
A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE A 
COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE 
ALE GRUPULUI TINTA   
A3.2 Selectia, recrutarea si monitorizarea 

A1. MANAGEMENT PROIECT 

45.840,75 lei 

 

A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE 
A COMPETENTELOR 
ANTREPRENORIALE ALE GRUPULUI 
TINTA  

  
         82,179.04 lei 
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grupului tinta  
A3.4 Organizarea si desfasurarea 
concursului de planuri de afaceri precum 
si evaluarea acestora 
A3.5 Stagii de practica si pre-accelerarea 
planurilor de afaceri 
 
A4. ACTIVITATI DE SUSTINERE A 
GRUPULUI TINTA IN IMPLEMENTAREA 
PLANURILOR DE AFACERI 
A4.1 Furnizarea serviciilor personalizate 
ce vin in completarea cunostintelor si 
aptitudinilor dobandite anterior 
A4.2 Furnizarea de servicii personalizate 
privind infiintarea afacerilor  
A4.3 Activitati de monitorizare a 
afacerilor infiintate 
A4.4 Decontare cheltuieli de minimis 
aferente firmelor finantate 
 
A5. ACTIVITATI DE MONITORIZARE A 
SUSTENABILITATII AFACERILOR   
A5.1 Monitorizarea sustenabilitatii 
afacerilor, in timpul implementarii 
proiectului, cu accent pe dezvoltare si 
pastrare locuri de munca  
 
 
Resurele umane implicate in 
desfasurarea activitatilor de mai sus: 

 1 Coordonator 2 

 1 contabil (decontabil prin cadrul 
cheltuielilor indirecte); 

 1 Personal administrativ 
(decontabil prin cadrul cheltuielilor 
indirecte); 

 1 Expert grup tinta; 

 2 Evaluatori planuri de afaceri; 

 46 Mentori stagii practica 

 2 Experti monitorizare si 
mentorat start-up-uri GJ; 3 Consultanti 
juridici servicii personalizate privind 
înființarea afacerilor 
Resurele materiale proprii puse la 
dispozitia proiectului: 

 6 laptopuri proprii puse la 
dispozitia proiectului si a resursei umane 
implicate in cadrul proiectului, pentru 
implementarea activitatilor; 

 Sediu pentru Partenerul 2 pus la 
dispozitie de partenerul 2; 
 
Resurele materiale ce vor fi 
achizitionate in cadrul proiectului: 

1 Multifunctionala 

 
A4. ACTIVITATI DE SUSTINERE A 
GRUPULUI TINTA IN 
IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE 
AFACERI 
   3,703,552.00 lei 

 

A5. ACTIVITATI DE MONITORIZARE 
A SUSTENABILITATII AFACERILOR  
         88.212,00 lei 

 

(2) Pentru  activităţile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), 
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Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează: 

 

Organizația Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate 

pe perioada proiectului*   [lei] 

Liderul de parteneriat: 

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU 
EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE 

4,463,299.18 
 

Partener 1: 

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN-
BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-JIU 

2,890,629.85 

Partener 2: 
JUDEȚUL GORJ 

   3,919,783.79  
 

Total (se va corela cu valoarea eligibilă 

a proiectului) 
11,273,712.82 

 

(3) Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.  

 

Organizația Contribuţia (unde este cazul) 
Valoarea contribuției (în lei) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 

(%) 

Lider de parteneriat:  

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU 

EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE 

Valoarea contribuţiei (în lei): 0,00 lei 
Valoarea contribuţiei (%): 0 % 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

(%): 0,00% 

Partener 1:  

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-JIU 

Valoarea contribuţiei (în lei):   19,486.98     lei  
Valoarea contribuţiei (%): 2 % 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

(%): 0.6741% 

Partener 2:  

JUDEȚUL GORJ 

Valoarea contribuţiei (în lei):        12,775.35 lei  
Valoarea contribuţiei (%): 2 % 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

(%):   0.2375% 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

 
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 

la data la care Contractul de finanţare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 

Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la 
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extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

Art. 6. Drepturile şi obligațiile liderului de proiect (beneficiar) 
 
A.Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de Parteneriat (beneficiar) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor  de progres, 
a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și altor documente necesare implementării 
proiectului și executării contractului de finanțare. 
 

B.Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanţare în sistemul electronic. 
(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de 
parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de 
finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta 
membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de 

implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare. 

(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat 

reprezintă şi acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de 

finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul 

îndeplinirii rolurilor şi responsabilităților, derulării activităților şi asigurarea resurselor 

umane, materiale şi financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în 

conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(4) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și 

executării contractului de finanțare 
(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI 
. 
(6) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă 
doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării 
procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în  cauză, 
dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza 
deschiderii procedurii de insolventa a partenerului în cauză. 
(7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de 
prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de 
prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanţare și a 
legislației aplicabile. 

(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune 

cererea de prefinanţare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după 

efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile 

Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce 

atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă 

a contractului de finanţare.  

(9) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind 

depunerea de cereri de prefinanţare/plată/rambursare, pentru cheltuielile 

previzionate/efectuate de către parteneri.  
(10) În cazul în care unul din partenerii 1, 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe 

din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la 

cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire 

a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg 
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şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate 

cu personalitate juridică care îndeplinește condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului 

Condiţii Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și 

care preia cel puţin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește. 

(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 

proiectului, aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise 

pe numele său de către AMPOCU/OI. 
 
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 1, 2 
 
A.Drepturile Partenerilor 1, 2 
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 1 ,  2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 

să fie informaţi despre progresul  în  implementarea  proiectului şi să li se furnizeze, de 

către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii 

ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de 

finanțare. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

(4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de 

prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz. 
 
B.Obligaţiile Partenerilor 1, 2 
(1) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de 

plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de 

parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor 

efectuate. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau 
financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice 
alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 
(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres 

precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării 
contractului de finanțare. 
(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele 
lor de către AMPOCU/OI. 
(5) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 
Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările 
şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a 
efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform prezentului  acord de parteneriat. 
(6) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare/ordinului de finanțare/deciziei 
de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor 
acordate pentru proiect. 
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(7) Partenerul este direct responsabil de asigurarea măsurilor si procedurilor  care ii revin 
direct ca urmare a rezilierii /revocarii încât să asigure  respectarea de către liderul de 
parteneriat a termenului de restituire a sumelor menționate  de AMPOCU/OIPOCU în decizia 
de reziliere/ordinul de revocare a cererii de finanțare, dacă este cazul. 
(8) Partenerii cărora li s-a virat prefinanțarea trebuie să comunice data virării acesteia 
liderului de parteneriat, astfel încât liderul de parteneriat să poată îndeplini obligația privind 
depunerea cererii de rambursare. 

 

Art. 8 Achiziții publice 

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 
parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile 
în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă şi/sau în 
conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării 
proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz. 

 

Art. 9 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea operatiunii. 
Proiect / operațiune finalizată înseamnă o operațiune care a fost încheiată în mod fizic sau 
implementată integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de beneficiari, 
iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor; 

(2) Înainte de finalizarea operatiunii, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, 
precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind 

rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 
(3) Beneficiarul/ Liderul de parteneriat / Partenerii vor acorda AMPOCU și OIPOCU 
responsabil dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar toate documentele 
rezultate urmare a implementării operațiunii, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă 
drepturile existente privind proprietatea intelectuală  sau industrială.  
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pe o 
perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului/ operatiunii, conform paragrafului (1). 
 

Art. 10 Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra 
informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea 
obligațiilor prevăzute de contractul de finanţare cu privire la transparență, şi sunt de acord 
să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile 
înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligațiile din 
prezentul Acord de Parteneriat.  

 

Art. 11 Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin semnarea unui act adițional la acordul de parteneriat si 
aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanţare, oricând 
interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc şi nu au putut fi  
prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Art. 12 Dispoziții finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
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părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 
(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg şi acceptă faptul că 
nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu 
AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanţare şi, 
după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor 
membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă , pentru o perioadă 
de până la 2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii 
Specifice. 

 

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare. 

 
Semnături 
 

Lider de parteneriat – 
ASOCIAȚIA EXCELSIOR 
PENTRU EXCELENȚĂ ÎN 

EDUCAȚIE 

IULIAN-VASILE POPESCU 
PREȘEDINTE EXECUTIV 

 

Semnătura ____________ 
TÂRGU-JIU  

 
 

 
 
 

Partener 1 – 
UNIVERSITATEA 
”CONSTANTIN-

BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-
JIU 

VASILE-SORIN PUREC 
RECTOR 

 

Semnătura ____________ 
TÂRGU-JIU  

 
 

 
 
 

Partener 2 – 
JUDEȚUL GORJ 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
PREȘEDINTE 

 

Semnătura ____________ 
TÂRGU-JIU 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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