JUDEȚUL

IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL BUCU

HOTĂRÂRE
Privind participarea UAT Bucu în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for
Public Buildings Investment Programme” finanţat în cadrul Programului ELENA — Europeau Local
şi asocierea cu Județul Ialomiţa în vederea
Energy Assistance
realizării
în comun a proiectului de interes județean

tf

Consiliul local Bucu,
Având în vedere:
2021 al Primarului comunei Bucu,
- Referatul de aprobare nr._/X5X din
Examinând:
-adresa Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 12 699/2021-Z din 27.05.2021 privind aprobarea
asocierii în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy EJ eney for
Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA — European
Local Energy Assistance și
vederea realicării în comun a proiectului de interes județeai
din
-comunicarea
partea Agenţiei pentru Dezvohare Regională Sud Munteni a listei
din
proiectelor
județul Ialomița ce vor face parte din portofoliul programului ELENA:
2021
Secretarului general al coma ei Bucu;
42.
- Raportul de specialitate nr.
-Avizul comun nr. AP din22 a2021al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Ibcal Bucu;
În conformitate cu:
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu mod hcările. şi
completările ulterioare;
- Cara Europeană a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificată prin Legea

în

Alin

ar al

nr.

199/1997;

prevederile Directivei UE 2012/27 privind eficiența energetică:
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metod logice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind ge 'stionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi coj mpletările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor meto
logice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului: cadru din
Legea mr. 98/2016 privind achizițiile publice:
- prevederile ars. 129 alin.
(2) lit. e) şi alin. (9) lit. a), din Ordonanța de
Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulteriotre;
- prevederile Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru dlaborarea
actelor normative, republicată;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului n. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
-

HOTĂRĂSTE
art.1-(1) Se aprobă participarea UAT Bucu în cadrul programului „South - Muntenia
Energy E/ficeney for Public Buildings Investment Programme”yi a proiectului cuprins în anexa
nr.1 la prezenta hotărâre.
ArL.2-Se aprobă asocierea UAT Bucu cu Judeţul Ialomița în vederea realizării
comun a
proiectului de interes județean „South- Muntenia Energy EJficency for Public Buildings Investment
Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA — Europeani Local Energy Assist hce având
ca obiectiv final renovarea clădirilor publice prevăzute în anexa nr.1 la prezenta ho jărâre, în
în

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat ce va ji incheiat de UAT Bucu cu Județul
prevăzut în anexa nr-2 la prezenta hotărâre.
Ar.3-(1) Se aprobă contribuţia proprie, în valoare estimată de 625 euro
reprezentând 5% din valoarea eligibilă estimată a proiectului
(2) Judeţul Ialomița în calitate de lider de parteneriat are o contribuţie financial
estimată în valoare de 625 euro fără TVA reprezemând 5%, din valoarea eligibilă

talomița,
fără

TVA

ă proprie
srimată

a

proiectului.

drd: Se aprobă finanțarea tuturor costurilor neeligibile şi conexe aferente proiei ului(elor)
la art. alin. Î) din bugetul local al UAT Bucu.
auf)
prevăzi
Art.5- Se aprobă, cu respectarea prevederilor ar1.3 și 4 din prezenta hotărăre, asigu rarea din
Bugetul local al UAT Bucu a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a
proiectului, în condiţiile programului „South-Muntenia Energy Eficeney for Public Buildings
Investment Programme” finanţat în cadrul Programului ELENA - European Loci 1 Energy
Assistance şi în conditiile impuse de legislaţia în vigoare.

Ar.6- Se împuternicește Primarul comunei Bucu,domnul Dragusin Ion să semne: e Acordul
art.2 alin.2) şi orice alte documente necesare implementării pr iecrului.
de parteneriat menţiona

la

Art.7- Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
An.8-Prin erija Secretarului General al UAT Bucu, prezenta hotărâre se va comi nica, spre
ducere la îndeplinire „compartimentelor funcționale cu atribuţii specifice, Judeţului 1 lomiţa și
Instizuției Prefectului — Judetul Ialomita, urmând să fie publicată pe site-ul www prima iabucu.ro,
secţiunea "Monitorul Oficial al comunei Bucu”.

PRESEDINTE
Teodoru BUCUR
CONTRASEMNEA; A

/

Secretarul general al comunei Bucit
ALEXANDRU

Adoptata la Bucu
Astazi 27.05.2021
Cu nr.__
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Hotărârea Consi

ACORD DE PARTENERIAT!
Nr.

CUL

Ne.

UAT

/

TEMEIUL LEGAL
Prezentul acord de parteneriat, denumit în continuare “Acore
naţională:
n
=.

*

=

=

Legea

nr. 98/2016

privind achiziţiile publice,

cu

are în vedere următoarea

modificările

şi

legislaţie

completările ulteriodre;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de laplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publieă/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările și completările ulteriodre;

Ordonanţa de Urgenţă
completările ulterioare;

Nr.

57/2019

privind

Carta Europeană a Autonomiei Locale din
199/199
Legea

nr.

ulterioare.

15

Codul

Administrativ, cu modițicările şi

octombrie 1985 Ratificată prin |Legea nr.

315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și cdmpletările

PRECIZĂRI PREALABILE
1.

În prezentul Acord, cu excepția situaţiilor când contextul cere altfel sau
contrare:

(a) cuvintele care indică singularul includ
singularul;

şi

unei

prevederi

pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ

şi

(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile:
(€) termenul „zi” reprezintă

zi calendaristică, dacă se
nu

specifică altfel;

for

Public Buildings Învestment
(4) „Program? se referă la „South-Muntenia Energy Efficency
Local
—
cadrul
ELENA
în
European
Programului
Energy Assiţtance;
Programme” finanțat

se

la

ce fi

în Programul „„South-Muntehia

incluse
referă
clădirile publice
vor
(e) „Proiect?
for
Public
Investment
Buildings
Efficency
Programme”
(6)

BEI-Banca Europeană

de

Investiţii;

:

2. Trimiterile la actele normative includ și modificările şi completările ulterioare
precum și orice alte acte normative subsecvente.
3..

ale

Energy

acestora,

în executarea bbligaţiilor
Încheierea prezentului Acord se bazează pe buna-credință a părților
ce decurg din prezentul Acord, precum şi pe necesitatea asigurării implementarii Pțogramului

şi a proiectelor finanţate în cadrul acestui Program

finanțat prin ELENA= Euro

Energy Assistance.

Art.

an Local

PARTENERII

1

Unitatea

în calitate de lider de
administrativ-teritorială JUDEȚUL IALOMIȚA,
parteneriat, cu sediul în Piaţa Revoluţiei, nr. 1, localitatea Slobozia, județul Ialomița,
România, cod poștal
cjiaeicnet.ro, cod fiscal:

telefon:

..

fax: 0243230250, poștă el ctronică:
reprezentată legal prin domnul MARIANI PAVEL,
0243230200,

„

Președintele Consiliului Judeţean Ialomița,

și
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Bucu, în calitate de Partener, cu se iul în str.
Calea Bucuresti, nr.101, localitatea Bucu județul Ialomiţa, România, cod poştal
telefon:0243240352 fax:0243240352, poştă electronică: primaria_bucuQ yahoo.com,
44 27 900 , reprezentată legal prin Primar ION DRAGUSIN.

Art. 2 SCOPUL

ŞI OBIECTUL

ACORDULUI DE PARTENERIAT

(I)Scopul prezentului Acord este de a reglementa aspectele tehnice, financiare, juridice şi
de orice altă natură care pot interveni în implementarea Programului „South Muntenia

Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” aferent imobilelor
gimnaziale Bucu CI+C3, proprietatea publică a Partenerului, aflate în
administrarea Scolii Gimnaziale Bucu.
Scolii

(2)Obiectul acestui Acord este de stabili rolurile şi responsabilităţile ce le revi n părților
în pregătirea şi implementarea activităților specifice ale Programului dr pturile şi
cadrul acestui parteneriai conform
obligaţiile partenerilor ce derivă din participarea

în

de

legislaţiei aplicabile şi prevederilor Acordului
finanțare, contribuţia fin anciară la
bugetul Programului finanțabil în cadrul Programului ELENA - Europ tan Local
Energy Assistance, resursele umane necesare, pe perioada de valabili ate şi de
durabilitate a ordinului de finanţare,

(3)Fiecare partener va depune toate eforturile şi va uza de toate cunoştinţe e de care
dispune în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a prezentului Acord.
(4)Prezentul Acord se referă la:
*

La

proiectului, respectiv achiziţionarea serviciilor de întocmire
tehnice, a documentaţiei de avizare a luci
energetic, expertiz
intervenţie (DALI) şi a serviciilor de verificare tehnică prin verificatori
întocmirea documentaţiilor pentru clădirile prevăzute la alin.1 al Fi
Etapa

auditului
ărilor. de

şi

arestaţi
rezentului

articol;

«Etapa

a Il-a

proiectului,

clădirile prevăzute

la

alin. |

respectiv proiectarea şi execuția de
al prezentului articol;

luci

ări pentru

a

şi

II-a partenerii se vor asocia pentru implementarea în comun a pi iectării
(5) În etapa
alin.
prezentului articol|în cadrul
execuţiei de lucrări pentru clădirile prevăzute
finanțare europeană și/sau naţională,
unui proiect finanțat prin programe

la

cu

al

Art. 3 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂȚI ALE PARTENERILOR
parteneri, fiecare parte răspunde doar pentru realizarea adtii
revin şi niciuna dintre părți nu este în nici un fel răspunzătoare pentru etivităţile
realizate de cealaltă parte. Astfel, obligaţiile asumate prin prezentul acoi d au fost
fiecărui partener şi se mai rializează
cadrul procedurilor interne
supuse analizei,

(În raporturile dintre
ce

îi

ale

în

în următoarele documente anexate

la

prezentul:

în

cadrul programul i „Southa) Hotărârea CL Bucu privind. participarea UAT Bucu
Muntenia Energy Eficency for Public Buildings Investment Programme” înanțat în
cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance şi as ierea cu
Judeţul Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului(elor) interes ji dețean:
de

b) Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița privind asocierea Judeţului lalomiţ cu unele
vederea participării în cadrul pri eramului
unităţi administrativ teritoriale din județ
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Pr gramme”?
cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance;!
finanțat

în

în

Art4

IAJ LOMIȚA
RESPONSABILITĂȚILE
JUDEȚULUI
ROLURILE
ȘI
CORESPUNZĂTOARE ACTIVITĂȚILOR ŞI SUBACTIVITĂȚILOR DIN CI EREREA
DE FINANȚARE:

2)

Ca urmare a analizei propunerilor de proiecte şi a. întocmirii Pontofoliului e proiecte
însoți cererea de finanțare pentru Programul „South-Muntenia Energy Efticency
for Public Buildings Investment Programme” de către ADR Sud-Munteni a. Judeţul
Ialomiţa aprobă portofoliul de proiecte rezultat în urma analizei și prioritizării
ce

va

proiectelor:
b) Transmite către ADR Sud Muntenia toate documentele necesare pentru pr
depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor. prezentului. Ac
Programului ELENA — European Local Energy Assistance, precum şi
documente şi informaţii solicitate de ADR Sud Muntenia, necesare. pe

gătirea şi
rd

şi

ale

orice alte
parcursul

procesului evaluare şi contractare a finanţării;
c) Solicită informaţii de la Partener în vederea elaborării răspunsului la eventuale
solicitări de clarificări la cererea de finanțare transmise de ADR Sud Mhntenia ca
urmare a solicitărilor BEI şi/sau Comisia Europeană:

ce

obligă să
de parteneriat
se va încheia cu ADR Sud Muntenia
for
Public
participe la implementarea programului „South-Muntenia Energy Efficency|
Acordul de finanțare incheiat cu
conformitate
Buildings Investment Programme”

d) În

baza

acordului

în

BEL

cu

—
e) La solicitarea ADR

lalomiţa desemnează personal de
achizi
în vederea lansării
publice
specialitate pentru elaborarea
de
de senvieii de audit energetic, expertiză tehnică, elaborare documentație
lavizare a
lucrărilor de intervenţie şi a serviciilor de verificare tehnică prin verificat pi atestaţi
pentru clădirile din portofoliul de proiecte;

1)

£)

Sud

Muntenia,

Judeţul
caietelor de sai

colaborare cu ADR Sud Muntenia, elaborează caietele de sarcini în vederda lansarii
achiziţiei publice de senvicii de audit energetic, expertiză. tehnică, laborare
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenție şi a serviciilor de verifici e tehmică
prin verificaori atestaţi pentru clădirile din portofoliul de proiecte;
În

Desemnează câte un reprezentant care să facă parte din comisiile de

cepție a

contractori îrjsoţite de
h) Primește de la ADR Sud Muntenia facturile emise de
documente justificative şi plăteşte co-finanțarea proportională de 10% disț valoarea
factu
r emise aferente proiectelor în termen de maxim 5 zile lucrătoare e la data
primiri

î)

Transmite către partener solicitarea de plată pentru co-finanțarea de 5% din cheltuielile
eligibile aferent facturilor emise de contractori:

indicatorilor din contractul de finanţare încheiat cu
j) Solicită în vederea monitorizău
BEI, Certificatele de Audit Energetic emise după finalizarea lucrărilor del investiție
aferente obiectelor de investiţii pentru toate obiectivele de investiții pentru c are au fost
pregătite documentaţii tehnico-economice.

Art.5 ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTENERULUI
CORESPUNZĂTOARE
PROGRAMULUI
ELENA,
SUBACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE:

ÎN IMPLEME NTAREA
ACTIVITĂȚILOR ȘI

la

data de 28.05.2021 prezen tul Acord
a) Aproba si transmite liderului de parteneriat pana
de parteneriat semnat şi hotărârea de consiliu local adoptată în acest sens;

b) Desemnează, prin dispoziţie a primarului, un responsabil i un responsabil supleant
pentru furnizarea. informa ilor necesare întocmirii cererii de finanțare şi pentru
implementarea Proiectului la nivelul municipiului/orașului/comunei, dispoziție care va.
fi comunicată

liderului de parteneriat;

c) În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii facturilor de Ia Consiliul
Judeţean Ialomița va transfera în contul Județului Ialomiţa sumele aferente coconformitate cu prevederile art.7 lit.d) laţile din
finanțării de 5% corespunzătoare,
prezentul acord;

în

în

care nu este transferată valoarea co-finanţării de 5%, Judeţul 1; lomiţa va
caleula și va comunica partenerului penalităţi de 0,1%/zi de întârziere din suma

d) În cazul

datorată

până

la stingerea obligaţiei;

în
e) În calitate de beneficiar se obligă să încheie parteneriat cu Judeţul lalom
vederea în
obiectul prezentului acord de parteneriat
clădirile publice
ce

în

fac

următoarelor activităţi:
+

depunerii cererii de finanțare pentru realizarea investiţiei în cadrul unhi proiect
finanțat prin programe cu finanțare europeană și/sau naţională de către liderul de
parteneriat în colaborare partenerul, iar în cazul obținerii finanțării se obligă
să suporte procentul de chelwuieli eligibile stabilite prin ghidul solicitahtului din
reieși
din
cadrul programului precum și cheltuielile neeligibile ce vor
documentaţia tehnică:
lansării pe site-ul www.e-licitatie.ro a procedurilor de atribuire a contrhctelor
proiectare și execuție, aferente proiectului al cărui beneficiar este] de câtre
de la data primirii
Consiliul Judeţean Ialomița, în maxim_90 de
documentaţiei tehnico-economice de la ADR Sud Muntenia, dar nu ma târziu de
cu

+

de

zile

Public
„Souih-Muntenia Energy Efficency
conform
ings Investment Programme” şi implementării proiectului
condiţiilor din ghidul de finanţare pentru programele cu finanțare țuropeană
şi/sau naţională identificate;
arii

Programului

fpr

lor de Ia punctul e), contravaloarea cores;
documentaţiilor transmise de ADR Sud — Muntenia și nepublicate site-i
licitatie.ro pentru atribuirea contractelor
proiectare și execuție, aferente proiectelor
ale căror beneficiari sunt, va constitui titlu de creanță în favoarea Județului Ialomiţa și
10 zile de la data primirii hotificării
va fi retumată în contul acestuia în termen
pe

de

transmisă de Judeţul

f)

de

Ialomița;

Desemnează un reprezentant care sa facă parte din comisia de recepție Ilvrabilelor
achiziţionate aferente clădirilor prevăzute la art.2 alin.I din prezentul acord;

nu

sunt
care clădirile menţionate la art.2 alin.1 din prezentul contract
an de
înscrise în cartea funciară, în termen
semnarea Acordului de fihanțare cu
BEI se obligă să predea liderului de parteneriat extras de carte funciară pentr
acestea;

8) În cazul

de

1

la

îndeplinirea obligaţiei cu privire la efectuarea auditului enbreetic şi
transmiterea la Consiliul Judeţean Ialomiţa a Certificatelor de Audit Energetic emise
după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente obiectelor de investiţii pentu clădirile
ce fac obiectul acordului de parteneriat:

h) Asigură

î).

Transmite

liderului

de parteneriat, la solicitarea acestuia și în termenul soliditat, toate

documentele necesare pentru derularea corespunzătoare a celor două [etape ale
art alin.4 şi 5;
programului menţionat

la

se

retrage din Programul ELENA înainte de finalizarea
acestuia sau nu este de acord continuarea implementării efective a projectului ce
vizează clădirea(ile) menționatăe) art.2 alin.1 din prezentul contract va suporta toate:
cheltuielile angajate și plătite până la data retragerii.
precum și orice alte plăți care
derivă din retragerea sa:

1) În cazul în care Partenerul

cu

la

K)

de

În termen
maxim 3 luni de la încheierea Acordului de finanţare cu BEI dprobă prin
hatărâre. de consiliu Incal notatele) concentuală(e) si tematele) de proiectare pentru

fiecare clădire menționată la

art2 alin.

din

prezentul Acord conform legislaţiei în

vigoare:

1 Finanţează din bugetul local costurile neeligibile şi conexe ale proiectului! în cazul
apariţiei acestora.
m)Să nu înstrăineze clădirile Scolii Gimnaziale Bucu într-o perioadă 10 ani
semnării Acordului de finanțare dintre ADR Sud Muntenia şi BEI. și,
perioadă, să schimbe categoria de folosinţă a imobilelor.

de

În

Ia data

aceeași

nu

Art.6 CONTRIBUȚIA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE
PROIECTULUI
a) Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a sumelor aferente cofinanţării prevăzută în program de minim 10% din cheltuielile eligibile (cqmpus din
5% contribuție a Judeţului Ialomiţa şi 5% contribuție a partenerului) şi de 30% pentru
la BEI)
plata integrală a facturilor către contractori (după epuizarea prefinanţării
urmând ca regularizarea sumelor să se efectueze după primirea tranşe| finale a
de

finanţării de
b) Partenerul

BEI;

la

şi

a
cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajdment
cheltuielilor
aferentă
de
din
valoarea
5%
creditelor bugetare aferente contribuției
eligibile pentru clădirile publice ce formează obiectul prezentului acord de parteni
273/2006 privind
pe care o va vira UAT Județul Ialomiţa în conformitate cu Legea
art.5
ulterioare
lit.c) din
și
finanţele publice locale cu modificările şi completările
va

asigura

prezentul acord.

Art]

PLĂȚILE
în conformitate
Programului

modelului Acordului de finanțare cu BEL sumele aferente
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings, Investment

cu prevederile

Programme” sunt plătite către ADR Sud Muntenia,

în etape, după cum urmețză:

la

semnarea acordului de finanțare (între ADR Sud
Prefinanțare de 40% din partea BEI
Muntenia și BED:
Prefinanțare de 30% din partea BEI în etapa intermediară (sub rezerva aprobării de
catre BEI a costurilor suportate, eligibile şi a aprobării raportului intermedi
-“Tranşa finală de 30% din partea BEL la sfărșitul Programului „South-Muntl

-

Efficeney for Public Buildings Investment Programme” (sub rezerva aprobă
costurilor eligibile totale, a factorului de multiplicare atins. și a raportulhi final de

implementare).
Ținând cont de prevederile modelului Acordului de Finanţare dintre ADR
şi BEI implementarea financiară se

va

efectua

Sud

Muntenia

astfel:

de
ADR Sud
c) Până atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului finanțare,
Muntenia va efectua plăţile către contractori în proporție de 90% din prefindnțarea BEI
şi de 10 % din co-finanțarea asigurată de Judeţul Ialomiţa (5% contribuție a Judeţului
la

Ialomiţa şi 5% contribuţie a partenerului);

Judeţul
d) Până la atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului de finanţar
în termenul prevăzut
Ialomiţa va achita 10% din valoarea facturilor emise, urmând
ta art5 lit.c) din prezentul acord să încaseze 5% din valoarea plătită de Ia Partener;
e) După plata integrală a prefinanțării de 70% din valoarea Acordului de inanțare,
Judeţul Ialomița va efectua plata integrală a facturilor către contractori uj fmând ca
regularizarea sumelor să se efectueze după primirea tranşei finale a finant ării de la

ca

BEL;

Art.8 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI

DE

PARTENERIAT

(1) Perioada de valabilitate începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data
Acordul de finanțare dintre ADR Sud Muntenia și Judeţul lal lomița îşi
la care
încetează valabilitatea. Dacă perioada de valabilitate a Acordului de finanțare u BEL se
cord de
prelungeşte prin act adiţional, perioada de valabilitate a prezentului
parteneriat se prelungeşte conform noii perioade de valabilitate a Acol ului. de
finanțare.

Art.9 ACHIZIȚII PUBLICE
(DADR Sud Muntenia va organiza și va derula procedura de atribuire a contr ctului de
de servicii de audit energetic, expertiză tehnică, documi ntaţie de
achiziţie publică
avizare a lucrărilor
intervenție şi verificare tehnică prin verificatori tehni atestați

de

lei

cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.

Art.10 FORȚA MAJORĂ
(I)Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.
(2)Forţa majoră exonerează partenerii de îndeplinirea obligaţiilor asumate prinl prezentul
Acord, toată perioada în care aceasta acţionează.
pe

(3)indeplinirea prezentului Acord
dar fără a prejudicia drepturile

va fi
ce

li

suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
apariţia ac esteia.
se cuveneau partenerilor până

la

(4)Partenerul care invocă forța majoră are obligaţia de a notifica. celuilali partener,
ia orice măsuri care! îi stau la
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

să

va

se

o

estimează că
perioadă mai are de 60
acţiona
majoră acţionează sau
de zile, fiecare partener va avea dreptul să notifice celuilalt partener încetar a de plin
drept a prezentului Acord, fără ca vreunul dintre parteneri să poată pretindă celuilalt

(5)Dacă

forța

interese.

Art.11 CONFIDENȚIALITATE
(I)Partenerii semnatari ai prezentului

convin

să păstreze în strictă confii enţialitate
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării Programului |şi sunt de
Acord

acord să prevină orice uiilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii.
Parteneri înţeleg să utilizeze informaţiile contidenţiale doar
scopul de a-şi îndeplini
de
Parteneriat.Fac
prevederile acestui
obligaţiile din prezentul Acord de
excepție
articol informaţiile solicitate în teme
prevederilor Legii nr.544/2001 privihd liberul
acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioațe.

în

la

(2)Pe durata parteneriatului, atunci când prelucrează date cu caracter person: I, fiecare
Partener se obligă să se conformeze
legislaţia aplicabilă privind protecția atelor
caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 şi cu orice nornțe general
legătură
protecţia datelor cu caracter personal.
obligatorii adoptate

cu

în

cu

cu

(3)Fiecare Partener își asumă în mod independent responsabilitatea privind pi felucrarea
datelor cu caracter personal. Încălcarea de către un Partener prevederilor pțezentului
bligatorii
şi a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 şi a normelor general
datelor
cu caracter personal, nu poat:
poate fi
adoptate în legătură cu protecția
nu poate genera răspunderea solida a față de
apreciată ca o încălcare comună
persoana sau autoritatea care constată această încălcare:

și

Art.12 LEGEA APLICABILĂ

în

conformitate cu legea mână.
(I)Prezentului Acord î se va aplica şi va fi interpretat
(2)Pe durata prezentului Acord, partenerii vor avea dreptul să convină în scțis asupra

oricând interesele lor cer acest lucur sau
când aceste circumstanţe au loc
care si a încheiat
nu au fost prevăzute în momentul
prezentul Acord de parteneriat. Orice modificare a prezentului Acord va i valabilă
numai atunci când este convenită de ambele părți, în baza hotărârilor au oritățlor
modificării anumitor

clauze,

prin

și

act adiţional,

în

deliberative.

Art.13 DISPOZIȚII FINALE
I)Toate

dispute
rezultate din pi prezentul acord sau în legătură cu 1, pe care
pi
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanţele coț petente.

p posibilele

părțile nu

le

2021 în 2(două) exemplare or isinale, în
(2)Acordul este întocmit ast
limba română, câte unul pentru fiecare partener.
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