ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,
AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile” Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
sociala de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
 Expunerea de motive;
 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, Direcția buget,
finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică,
dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Gorj;
 Solicitarea Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
358/10.01.2019;
 Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), corelat cu art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI
9.v/OS 4.16, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea
antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru
a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
În baza art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă participarea U.A.T.-Județul Gorj în scopul realizării proiectului ”Impact social prin afaceri
sustenabile”, ce se va depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară
4, Prioritatea de investiții 9.v. Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.
Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre, corespunzător formei
standard agreate de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Art. 3 (1) Se aprobă contribuția locală de 2% aferentă U.A.T.-Județul Gorj, în sumă de 2.377,06 euro, echivalentul a
10.991,03 lei, precum și, în condițiile contractului de finanțare aprobat, eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul
perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului.
(2) Contribuția locală de 2% reprezintă cofinanțarea aferentă cheltuielilor directe și indirecte ale proiectului
repartizate U.A.T.-Județul Gorj, prin acordul de parteneriat/cererea de finanțare, și se va asigura numai în condițiile în care
proiectul va fi eligibil și îi va fi asigurată finanțarea în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.v. Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile
sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.
Art.4 Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj să semneze, în
numele și pe seama Județului Gorj, acordul de parteneriat prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, precum și toate
documentele necesare participării la proiectul ”Impact social prin afaceri sustenabile”, în limita angajamentelor asumate
de U.A.T.-Județul Gorj prin acordul de parteneriat.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație, Partener 2 ASOCIAȚIA ADES PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SUSTENABILE și compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare la sediul Consiliului Județean Gorj şi prin
publicarea pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro.
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
Nr. _____
Adoptată în ședința din ____2019
Cu un număr de ____ voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”Impact social prin
afaceri sustenabile” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P/449/4/16/Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă/16/Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj la proiectul ”Impact social prin
afaceri sustenabile”, a contribuției locale de 2% pentru cheltuielile din proiect, ce revin U.A.T.-Județul Gorj, în calitate
de partener 1 în cadrul acestui proiect, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj să semneze, pe
seama și în numele Județului Gorj, acordul de parteneriat, prevăzut în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.
Proiectul ”Impact social prin afaceri sustenabile” va fi depus, spre finanțare, de către Asociația Excelsior pentru Excelență
în Educație, în calitate de lider, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic
9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v:
Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară
pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor
de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Obiectivul general al proiectului”Impact social prin afaceri sustenabile” îl reprezintă acordarea de sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale.
Sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi
sociale de inserție, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combatere a sărăciei.
Activitățile specifice în cadrul proiectului vor fi structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune
parcurgerea a 2 etape cadru de implementare, etape obligatorii. Schema de antreprenoriat va cuprinde următoarele etape
cadru de implementare: Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale, Etapa a II-a – Implementarea
planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale.
În cadrul proiectului, grupul țintă va fi de minim 105 persoane fizice care doresc să-și înființeze afaceri sociale (o
întreprindere socială nou înființată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie
să aibă statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari,
beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială).
Interesul participării U.A.T.-Județul Gorj la realizarea proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile” se circumscrie
atribuțiilor generale ale Consiliului Județean, conferite de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la implicarea activă în dezvoltarea economico-socială a
județului, precum și obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 20112020, referitoare la susținerea antreprenoriatului și mediului de afaceri din județ.
Acest proiect se va depune în cadrul Apelului de proiecte - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS
4.16, al cărui lider va fi Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație (solicitant), în parteneriat cu U.A.T.-Județul Gorj
(partener 1) și ASOCIAȚIA ADES PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SUSTENABILE (partener 2).
U.A.T.-Județul Gorj, va participa la realizarea, în cadrul acestui proiect, conform acordului de parteneriat, a următoarelor
activități:
- A1. Management de proiect, A1.1 Planificare, coordonare, monitorizare, evaluare internă, raportare tehnică și
financiară, achiziții
- A3. Activități de îmbunătățire a competențelor grupului țintă privind economia socială, A3.1 Informarea
publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului, Servicii promovare online, A3.2 Selectarea grupului țintă,
A3.3 Derularea unui program de formare antreprenorială specifică, A3.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate
în cadrul proiectului;
- A4. Implementarea planurilor de afaceri și monitorizare funcționarii întreprinderilor sociale, A4.1 Furnizarea
serviciilor personalizate de consiliere, A4.2 Asigurarea înființării și demarării funcționarii întreprinderilor, A4.3
Decontarea cheltuielilor de minimis aferente implementării planurilor de afaceri selectate, A4.4 Monitorizarea funcționarii
și dezvoltării afacerilor finanțate.
Durata de implementare a proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile”, prevăzută în cererea de finanțare este de 36
luni, de la data semnării contractului de finanțare.

Bugetul total al proiectului este de 2.854.759,45 euro, respectiv 13.199.836,74 lei, din care:
solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 1.140.543,53 euro, respectiv 5.273.645,19 lei;
- partener 1 (U.A.T.-Județul Gorj) – 718.852,64 euro, respectiv 3.323.830,84 lei;
- partener 2 (ASOCIAȚIA ADES PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SUSTENABILE) – 995.363,27 euro,
respectiv 4.602.360,71 lei.
Cofinanțarea (contribuția locală) U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 1, la acest proiect este de 2%, respectiv
2.377,06 euro, echivalentul a 10.991,03 lei. Cofinanțarea de 2% aferentă partenerului 1 (U.A.T.-Județul Gorj) se aplică
doar la categoriile de cheltuieli directe și indirecte, prevăzute în bugetul proiectului.
Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale,
drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată.
INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția managementul proiectelor şi relații externe
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”Impact social prin
afaceri sustenabile” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P/449/4/16/Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă/16/Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile:
- art. 91, alin. 1, lit. (b), corelat cu art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”consiliul județean îndeplinește
următoarele categorii principale de atribuții: (…) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului și
(...) atribuții privind cooperarea interinstituțională”, respectiv ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (6)
lit. a), consiliul judeţean (…) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”;
 Ghidului Solicitantului - Condiții specifice, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16,
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului
social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul
la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Proiectul de hotărâre propus vizează aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 1, în cadrul
proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile”, a contribuției locale de 2% pentru cheltuielile din proiect, ce revin
U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de partener 1 în cadrul acestui proiect, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului
Județean Gorj să semneze acordul de parteneriat, în forma propusă prin Anexa, la proiectul de hotărâre.
Aplicația de finanțare și documentele suport aferente proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile” urmează a fi
depuse spre finanțare de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în calitate de lider, în cadrul Apelului de
proiecte Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv
Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile” îl reprezintă acordarea de sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale.
Sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi
sociale de inserție, pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combatere a sărăciei.
Activitățile specifice în cadrul proiectului vor fi structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune
parcurgerea a 2 etape cadru de implementare, etape obligatorii. Schema de antreprenoriat va cuprinde următoarele etape
cadru de implementare: Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale, Etapa a II-a – Implementarea
planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale.
În cadrul proiectului, grupul țintă va fi de minim 105 persoane fizice care doresc să-și înființeze afaceri sociale (o
întreprindere socială nou înființată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie
să aibă statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari,
beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială).
Vor fi selectate un număr de 21 planuri de afaceri, în vederea finanțării, acordarea acestei finanțări se va realiza în baza
unui contract de subvenție, conform Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale,
aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/03.08.2018.
Proiectul ”Impact social prin afaceri sustenabile” se va depune în cadrul unui parteneriat, al cărui lider va fi Asociația
Excelsior pentru Excelență în Educație (solicitant), partener 1 – U.A.T.-Județul Gorj și partener 2 - ASOCIAȚIA ADES
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SUSTENABILE.

U.A.T.-Județul Gorj, va participa la realizarea, în cadrul acestui proiect, conform acordului de parteneriat, a următoarelor
activități:
- A1. Management de proiect, A1.1 Planificare, coordonare, monitorizare, evaluare internă, raportare tehnică și
financiară, achiziții
- A3. Activități de îmbunătățire a competențelor grupului țintă privind economia socială, A3.1 Informarea
publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului, Servicii promovare online, A3.2 Selectarea grupului țintă,
A3.3 Derularea unui program de formare antreprenorială specifică, A3.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate
în cadrul proiectului;
- A4 Implementarea planurilor de afaceri și monitorizare funcționarii întreprinderilor sociale, A4.1 Furnizarea
serviciilor personalizate de consiliere, A4.2 Asigurarea înființării și demarării funcționarii întreprinderilor, A4.3
Decontarea cheltuielilor de minimis aferente implementării planurilor de afaceri selectate, A4.4 Monitorizarea funcționarii
și dezvoltării afacerilor finanțate.
Bugetul total al proiectului este de 2.854.759,45 euro, respectiv 13.199.836,74 lei, din care:
solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 1.140.543,53 euro, respectiv 5.273.645,19 lei;
- partener 1 (U.A.T.-Județul Gorj) – 718.852,64 euro, respectiv 3.323.830,84 lei;
- partener 2 (ASOCIAȚIA ADES PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SUSTENABILE) – 995.363,27 euro,
respectiv 4.602.360,71 lei.
Cursul de schimb valutar utilizat de beneficiar pentru verificarea încadrării bugetului proiectului în valoarea maximă
eligibilă a proiectului este cursul Inforeuro din luna august 2018, respectiv 1 euro = 4,6238 lei.
Cofinanțarea (contribuția locală) U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 1, la acest proiect este de 2%, respectiv
2.377,06 euro, echivalentul a 10.991,03 lei. Cofinanțarea de 2% aferentă partenerului 1 (U.A.T.-Județul Gorj) se aplică
doar la categoriile de cheltuieli directe și indirecte, prevăzute în bugetul proiectului.
Durata de implementare a proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile”, prevăzută în cererea de finanțare este de
36 luni, de la data semnării contractului de finanțare.
Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propunem
aprobarea lui în forma prezentată.

Director executiv,
Giurgiulescu Ileana–Claudia

Director executiv,
Ungureanu Victoria

Director executiv,
Marcău Costel

Anexă la HCJ nr._________________

Anexa nr. 5
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 fiscal1 28371335, având calitatea de Lider de parteneriat

JUDEȚUL GORJ, cu sediul în Str. Victoriei, Nr. 2 - 4, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj, codul fiscal
4956057, având calitatea de membru 1 / Partener 1

2.

ASOCIAȚIA ADES PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SUSTENABILE, cu sediul în Str. Traian, Nr. 33,
Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj, codul fiscal 38377750, având calitatea de membru 2 / Partener 2

3.

au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a
fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor
aferente proiectului: ”Impact social prin afaceri sustenabile”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, apel de proiect: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea
capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, cod
MySMIS: 128440.
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia
proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele
mai înalte.
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor,
iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv
stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a 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

1

Codul fiscal sau codul TVA, după caz

lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că
poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere
în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor
formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la
rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare
– care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:
Organizaţia
Roluri şi responsabilităţi
Liderul
de
parteneriat: A1. MANAGEMENT PROIECT
ASOCIAȚIA
EXCELSIOR
PENTRU EXCELENȚĂ ÎN A1.1 Planificarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea
EDUCAȚIE
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 ÎMBUNATATIRE A COMPETENTELOR
GRUPULUI TINTA PRIVIND ECONOMIA SOCIALA

A3.2 Selectarea grupului tinta
A3.3 Derularea unui program de formare antreprenoriala
specifica
A3.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul
proiectului
A4. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI SI
MONITORIZAREA FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR SOCIALE
A4.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere
A4.2 Asigurarea
intreprinderilor

infiintarii

si

demararii

functionarii

A4.3 Decontarea cheltuielilor de minimis aferente implementarii
planurilor de afaceri selectate
A4.4 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
Resurse umane implicate:
1. Manager proiect
2. Expert GT
3. Expert formare antreprenoriala

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formator antreprenorial – 2 persoane
Evaluator planuri de afaceri 1,2 si 6
Coordonator activitate mentorat
Expert monitorizare si mentorat intreprinderi sociale
Coordonator activitate mentorat
Expert monitorizare si mentorat intreprinderi sociale

Resurse materiale proprii puse la dispoziție
1. Sediul Asociației
Resurse ce vor fi achiziționate
1. 5 laptop-uri, impreuna cu sistemele de operare si
aplicatii de tip Office.
2. Servicii leasing 1 autoturism, 32 luni.
3. Pachet servicii suport formare pentru 9 sesiuni de
instruire, constand in cheltuieli transport cursanti,
catering, chirie sala.
Partener 1: JUDEȚUL GORJ

A1. MANAGEMENT PROIECT
A1.1 Planificarea, coordonarea, monitorizarea,
interna, raportare tehnica si financiara, achizitii

evaluarea

A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE A COMPETENTELOR
GRUPULUI TINTA PRIVIND ECONOMIA SOCIALA

A3.1 Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in
cadrul proiectului
A3.2 Selectarea grupului tinta
A3.3 Derularea unui program de formare antreprenoriala
specifica
A3.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul
proiectului

A4. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI SI
MONITORIZAREA FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR SOCIALE
A4.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere
A4.2 Asigurarea
intreprinderilor

infiintarii

si

demararii

functionarii

A4.3 Decontarea cheltuielilor de minimis aferente implementarii
planurilor de afaceri selectate
A4.4 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

Resurse umane implicate:
1. Coordonator P1
2. Expert GT – 2 persoane
3. Evaluator planuri de afaceri
4. Expert monitorizare si mentorat intreprinderi sociale
Resurse materiale proprii puse la dispoziție

Resurse ce vor fi achiziționate
1. Servicii promovare online: 1 pachet ce contine SEO,
afisare bannere online 30 zile si 15 campanii social
media.
2. 1 multifunctionala si 4 laptop-uri.
Partener 2: Asociatia ADES A1. MANAGEMENT PROIECT
pentru
Dezvoltarea
Economiei Sustenabile
A1.1 Planificarea, coordonarea, monitorizarea,
interna, raportare tehnica si financiara, achizitii

evaluarea

A3. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE A COMPETENTELOR
GRUPULUI TINTA PRIVIND ECONOMIA SOCIALA
A3.1 Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in
cadrul proiectului.
A3.2 Selectarea grupului tinta
A3.3 Derularea unui program de formare antreprenoriala
specifica
A3.4 Alte activitati de sprijin oferite in vederea infiintarii de
intreprinderi sociale
A3.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul
proiectului

A4. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI SI
MONITORIZAREA FUNCTIONARII INTREPRINDERILOR SOCIALE
A4.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere

A4.2 Asigurarea
intreprinderilor

infiintarii

si

demararii

functionarii

A4.3 Decontarea cheltuielilor de minimis aferente implementarii
planurilor de afaceri selectate
A4.4 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

Resurse umane implicate:
1. Coordonator P2
2. Expert GT – 2 persoane
3. Expert comunicare online GT
4. Evaluator planuri de afaceri - 2 persoane
5. Expert monitorizare si mentorat intreprinderi sociale
Resurse materiale proprii puse la dispoziție

Resurse ce vor fi achiziționate
1. Studiu oportunitati ale economiei sociale in Romania
2. Studiu cu modele de urmat pentru economia sociala.
3. Achizitie 1 multifunctionala si 4 laptop-uri
4. Materiale activitati formare (105 suport curs, 105 bloc
notes, 105 pixuri, 105 mape, 105 memory stick).
5. Publicatii, carti, reviste de specialitate (4-5 carti de
business)* 9 grupe cursanti.
6. Pachet servicii juridice necesare pentrun infiintarea celor
21 companii.
7. Servicii externalizate de consiliere online.
8. Servicii consiliere de tip bootcamp

Pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja
urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:
Organizaţia

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada
proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat:
ASOCIAȚIA
EXCELSIOR
EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

PENTRU

Partener 1:

5,273,645.19

3,323,830.84

Judetul GORJ
Partener 2:
ASOCIAȚIA
DEZVOLTAREA
SUSTENABILE

ADES

PENTRU
ECONOMIEI

Total (se va corela cu valoarea eligibilă
a proiectului)

4,602,360.71

13,199,836.74

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

(1)

Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în
Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia
Lider de parteneriat:

Contribuţia (unde este cazul)

Partener 1:

Valoarea contribuţiei (în lei): 10,991.03 lei

ASOCIAȚIA EXCELSIOR
PENTRU EXCELENȚĂ ÎN
EDUCAȚIE
JUDEȚUL GORJ

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%): 0,08%

Partener 2:
ASOCIAȚIA ADES PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMIEI
SUSTENABILE
(4)

Informații despre conturile bancare

IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Lider de
parteneriat:
ASOCIAȚIA
EXCELSIOR
PENTRU
EXCELENȚĂ ÎN
EDUCAȚIE

Partener 1:
JUDEȚUL GORJ

RO59CECEGJ0130RON0536286

CEC Bank

Gorj

str. Tudor
Vladimirescu,
nr. 14,
Municipiul
Târgu Jiu,
jud. Gorj, cod
postal
210132,
România

Cont pentru cerere de prefinanțare
RO58TREZ33621A480203XXXX
Cont pentru cerere de plată

str. Siretului,
nr. 6,
TREZORERIA
TREZORERIA
Municipiul
MUNICIPIULUI
STATULUI
Târgu Jiu,
TÂRGU JIU
jud. Gorj,
România

RO14TREZ33621A480202XXXX,
RO67TREZ33621A480201XXXX,
RO89TREZ33621A426900XXXX
Cont pentru cerere de rambursare
RO14TREZ33621A480202XXXX,
RO67TREZ33621A480201XXXX,
RO89TREZ33621A426900XXXX

Partener 2:
ASOCIAȚIA ADES
PENTRU
DEZVOLTAREA
ECONOMIEI
SUSTENABILE

Adresa
sucursala

RO48BTRLRONCRT0422624301

Cont
curent

Banca
Transilvania

Targu Jiu

str. Traian,
nr. 33,
Municipiul
Târgu Jiu,
jud. Gorj,
Romania

Alte info

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

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a
contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect
A.Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente
legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 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)

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă şi
acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea
necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării
activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa 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
Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .
Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul 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 insolvență a partenerului
în cauză.
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.

(5)
(6)

(7)

(8)

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor,
valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care leau efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte
integrantă a contractului de finanțare.

(9)

Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

(10) În cazul în care unul din partenerii nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g.
implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în

vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii prezentului acord de
parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate
cu personalitate juridică care îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiţii
Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puţin
obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.
(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
A.Drepturile Partenerilor
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 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 consultaţi 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
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

de

cereri

de

B.Obligaţiile Partenerilor
(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)

(3)

(4)

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.
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.
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.

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 finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi
întreţinerea în această perioadă.
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi
întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de
utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de
proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea
nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate,
pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
(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, 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
finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a
unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini
obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze,
prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional
la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au
putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
(2)

Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a
prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept
consecinţă 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

IULIAN-VASILE POPESCU
PREȘEDINTE EXECUTIV

Semnătura Data şi locul semnării

PENTRU
EXCELENȚĂ ÎN
EDUCAȚIE
Partener 2 –
JUDEȚUL
GORJ
Partener 2 –
ASOCIAȚIA
ADES PENTRU
DEZVOLTAREA
ECONOMIEI

COSMIN-MIHAI POPESCU
PREȘEDINTE

Semnătura Data şi locul semnării

Mihai Sergiu OLARU
Împuternicit

Semnătura Data şi locul semnării

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

