
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2018 
 

privind: aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate 
pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și a obligațiilor ce 
revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru 
implementarea acestuia 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26254/19.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeteană, 
regională şi europeană, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi al Comisiei nr. 6 de 
analiză privind administrarea și gestionarea patrimoniului, investiții, lucrări publice și de 
refacere a monumentelor istorice și de arhitectură; 

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional 
Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum 
ar fi romii; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa nr. 57057/12.11.2018 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
26254/12.11.2018; 

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. d) și lit. e), alin. (3), lit. a), alin. (5) lit. 
a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „e-LDER-Care – servicii socio-medicale integrate 
pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați”. 

 
Art.2. (1) Se aprobă acordul de parteneriat între Fundația de Sprijin a Vârstnicilor 

Galați, Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați, în vederea implementării în comun a proiectului.  

          (2) Acordul de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
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Art.3. (1) Se aprobă alocarea cofinanțării în cuantum de 6.439,20 lei reprezentând 

contribuția de 2% din bugetul proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați.  

               (2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare 
finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galați care va răspunde și de punerea în aplicare a acesteia. 
 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

 

 

Costel Fotea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Pușcaș/Daniela Pușcaș                                                                                                                   D. Ex. Camelia Epure 
 1 ex./12.11.2018 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2018 
pag. nr. 3 

 
ANEXA 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Art. 1. Părţile 

1. FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR GALATI, cu sediul în Galati, str. 
Barbosi, nr. 6, codul fiscal1 8574734, având calitatea de Lider 
parteneriat/Partener 1 , 

2. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
GALATI, cu sediul în Galati, Str. Brailei, nr. 138B, codul fiscal 17094425, având 
calitatea de membru 2/Partener 2, 

3. CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE, cu sediul în Galati, Str. 
Domneasca, nr. 160, codul fiscal 3126403, având calitatea de membru 3/Partener 
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: „e-
LDER-Care – servicii socio-medicale integrate pentru varstnicii in risc de excluziune 
sociala din judetul Galati”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii, apel de proiecte Componentă 1 - Apel : POCU/436/4/4/Reducerea 
numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 
specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de 
persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în 
vederea integrării socio-profesionale   

(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 

                                                           
1
 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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(trei) zile 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 
(1)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 

Lider de proiect 
(Partener 1) 

Roluri si responsabilitati: 
-asigura managementul si monitorizarea proiectului 
-gestioneaza bugetul proiectului 
-gestioneaza relatiile parteneriale 
-coordoneaza activităţile proiectului pentru care este 
responsabil conform cererii de finantare 
-asigura realizarea indicatorilor si rezultatelor 
proiectului 
-realizeaza raportarile tehnico-financiare ale proiectului 
-asigura cofinantare si sustenabilitatea proiectului 
-mentine permanent legatura cu finantatorul 
Activităţile şi subactivităţile pe care trebuie să le 
implementeze:  
A1 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor varstnice 
A1.2.Dezvoltarea serviciilor sociale 
A2 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
varstnice 
A2.1.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Centrelor 
de zi 
A2.2.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Unitatilor 
de ingrijire la domiciliu 
A2.3.Furnizarea serviciilor sociale prin intermediul 
Serviciului mobil de acordare a hranei 
A3 Informare si publicitate 
A3.1 Evenimente publice 
A3.2 Campania de informare si publicitate 
A4 Managementul si monitorizarea proiectului 
A4.1 Managementul proiectului 
A4.2 Monitorizarea activitatilor 
A4.3 Raportari 
Resursele umane implicate: 
Manager proiect A 
Asistent manager A 
Responsabil financiar A 
Asistent social Centru de zi A 
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Psiholog Centru de zi A 
Kinetoterapeut Centru de zi A 
Asistent medical Centru de zi A 
Asistent social Unitate ingrijire la domiciliu A 
Ingrijitor batrani domiciliu 1 Unitate ingrijire la domiciliu 
A 
Ingrijitor batrani domiciliu 2 Unitate ingrijire la domiciliu 
A 
Asistent medical Unitate ingrijire la domiciliu A 
Asistent social Serviciu Mobil acordare hrana A 
Lucrator social Serviciu Mobil acordare hrana A 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția 
proiectului: 
Sediu Centru de zi A: 1 combina muzicala, 1 
videoproiector, 1 banda alergare, 1 aparat fitness 
multifunctional, 2 dulapuri materiale lucru si dosare 
beneficiari, 1 calculator, 1 aer conditionat, 2 mese 
lucru, 30 scaune; 
Sediu Unitate ingrijire la domiciliu A: 1 PC, 1 lada 
frigorifica, 1 frigider, 2 rafturi depozitare alimente si 
dosare beneficiari, 1 masina spalat rufe, 1 autoturism 
izotermat transport alimente; 
Birou management proiect A: 2 PC, 1 imprimanta, 3 
birouri, 3 scaune, 2 dulap documente, 1 autoturism. 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul 
proiectului: 
Servicii: servicii organizare excursii varstnici, Servicii 
organizare Festivalul  de Dans ELDERS-GalFest,  
Materiale: Consumabile Unitate ingrijiri domiciliu A 
(produse de igiena si curatenie: spray mobila, spray 
geamuri, dezinfectant, detergent vase, detergent rufe); 
Papetarie Servicii sociale (produse de papetarie: 
toner, hartie, pixuri, creioane, dosare, separatoare, 
bibliorafturi, agrafe, capse, materiale ergoterapie, bloc 
desen, markere, creioane colorate, set quilling ac , 20 
mape, jocuri diverse, puzzle,  set culori acrilice,  set 
culori  sticla si portelan, pensule  etc) 
Hrana: Hrana Centru de zi A(30 beneficiari, produse 
alimentare: apa, suc, ceai, fursecuri, prajituri, fructe, 
lactate etc; Hrana Serviciul mobil de acordare hrana  A 
(30 beneficiari, 30 pachete cu alimente de baza lunar: 
1 pui, 1 zahar, 1 ulei, 1 malai, 1 faina, 1 lapte, 1 unt, 1 
salam, 1 pachet biscuiti, 1 rulada, 1 pachet paste, 1 
bulion, 100 lei/pachet) 
FEDR: Dotari Centru de zi A : 1 bicicleta fitness de 
exterior, 1 aparat fitness mobilizarea piciarelor, 4 mese 
exterior cu banci, 3 umbrele, 5 lampi solare,  1 masa 
masaj pliabila, 1 aparat fizioterapie curent galvanic, 1 
aparat fizioterapie laser ultrausnet, 1 aparat drenaj 
limfatic, 1 TV 100 cm, 1 sistem karaoke, 1 birou, 4 
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mese activitati, 15 scaune, 2 dulap depozitare 
materiale didactice, 1 dulap pastrare dosare 
beneficiari, 1 laptop, 1 multifunctionala, 1 sistem 
alarma centru; Dotari Unitate ingrijiri domiciliu A: 2 
aspiratoare spalare, 2 aparate curatit geamuri), 1 
masina spalat rufe 9 kg cu uscator, 10 seturi curatenie 
mop+galeata, 1 dulap depozitare; 10 Ceasuri 
HumanLink; Dotari Serviciu mobil de acordare 
hrana A: 30 caserole transport hrana. 
Cheltuieli indirecte: Cheltuieli informare si publicitate 
(productie, tiparire, multiplicare, difuzare, organizare 
evenimente, pagina web) - A 

Partener 2 Roluri si responsabilitati: 
-coordoneaza activităţile proiectului pentru care este 
responsabil conform cererii de finantare, 
-gestioneaza bugetul propriu alocat, 
-asigura realizarea indicatorilor si rezultatelor 
proiectului pentru care este responsabil, 
-asigura implementarea cu succes a activitatilor pentru 
care este responsabil, 
-participa la realizarea raportarilor tehnico-financiare 
impreuna cu aplicantul si partenerul 3, 
-asigura cofinantarea si sustenabilitate proiectului. 
Activităţile şi subactivităţile pe care trebuie să le 
implementeze:  
A1 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor varstnice 
A1.1.Infiintarea serviciilor sociale 
A1.3.Dezvoltarea resurselor umane din domeniul 
serviciilor sociale 
A2 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
varstnice 
A2.1.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Centrelor 
de zi 
A3 Informare si publicitate 
A3.1 Evenimente publice 
A3.2 Campania de informare si publicitate 
A4 Managementul si monitorizarea proiectului 
A4.3 Raportari 
Resursele umane implicate: 
Coordonator proiect P2 
Asistent social Centru de zi P2 
Psiholog Centru de zi P2 
Lucrator social 1 Centru de zi P2 
Lucrator social 2 Centru de zi P2 
Contabil P2 
Responsabil achizitii P2 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția 
proiectului: 
Sediu Centru de zi P2: 2 PC, 2 mese de lucru, 30 
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scaune, 2 dulapuri, 1 aer conditionat; 
Birou implementare proiect P2: 2 PC, 2 birouri, 1 
dulap, 1 imprimanta, 2 scaune. 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul 
proiectului: 
Servicii: Servicii de formare profesionala - Curs 
initiere “Mediator social” 
Materiale: Papetarie Servicii sociale CZ (produse de 
papetarie: toner, hartie, pixuri, creioane, dosare, 
separatoare, bibliorafturi, agrafe, capse, materiale 
ergoterapie, bloc desen, markere, creioane colorate, 
set quilling ac , 20 mape, jocuri diverse, puzzle,  set 
culori acrilice,  set culori  sticla si portelan, pensule  
etc) 
Hrana: Hrana Centru de zi  P2 (30 beneficiari, 
produse alimentare: apa, suc, ceai, fursecurim 
prajituri, fructe etc) 
FEDR: Dotari Centru de zi P2: 2 laptop , 1 
multifunctional , 1 videoproiector, 1 aparat foto , 1 
boxa portabila, 1 aparat indosariat, 1 tabla organizator 
pluta , 1 flipchart, 1 ghilotina , 2 canapele 3 locuri, 2 
dulapuri 2 usi , 2 dulap biblioraft  cu 2 usi , 2 mese, 20 
scaune , 1 TV 124 cm , 1 masuta cafea, 2 birouri , 2 
scaune balansoar. 

Partener 3 Roluri si responsabilitati: 
-coordoneaza activităţile proiectului pentru care este 
responsabil conform cererii de finantare, 
-gestioneaza bugetul propriu alocat, 
-asigura realizarea indicatorilor si rezultatelor 
proiectului pentru care este responsabil, 
-asigura implementarea cu succes a activitatilor pentru 
care este responsabil, 
-participa la realizarea raportarilor tehnico-financiare 
impreuna cu aplicantul si partenerul 3, 
-asigura cofinantarea si sustenabilitate proiectului. 
Activităţile şi subactivităţile pe care trebuie să le 
implementeze:  
A1 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor varstnice 
A1.1.Infiintarea serviciilor sociale 
A1.2.Dezvoltarea serviciilor sociale 
A1.3.Dezvoltarea resurselor umane din domeniul 
serviciilor sociale 
A2 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
varstnice 
A2.1.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Centrelor 
de zi 
A2.2.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Unitatilor 
de ingrijire la domiciliu 
A2.4.Furnizarea serviciilor sociale prin intermediul 
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Ambulantei sociale 
A3 Informare si publicitate 
A3.1 Evenimente publice 
A3.2 Campania de informare si publicitate 
A4 Managementul si monitorizarea proiectului 
A4.3 Raportari 
Resursele umane implicate: 
Coordonator proiect P3 
Asistent social Centru de zi P3 
Psiholog Centru de zi P3 
Kinetoterapeut Centru de zi P3 
Asistent medical Centru de zi P3 
Instructor pilates Centru de zi P3 
Asistent social Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 1 Unitate ingrijire la domiciliu 
P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 2 Unitate ingrijire la domiciliu 
P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 3 Unitate ingrijire la domiciliu 
P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 4 Unitate ingrijire la domiciliu 
P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 5 Unitate ingrijire la domiciliu 
P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 6 Unitate ingrijire la domiciliu 
P3 
Asistent medical Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Psiholog Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Lucrator social Serviciu ambulanta sociala P3 
Asistent medical Serviciu ambulanta sociala P3 
Contabil P3 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția 
proiectului: 
Sediu Centru de zi P3: 1 PC, 4 mese de lucru, 30 
scaune, 3 dulapuri, 1 aer conditionat; 
Sediu Unitate ingrijire la domiciliu P3: 1 PC, 1 lada 
frigorifica, 2 rafturi depozitare, 1 masina spalat rufe; 
Birou implementare proiect P3: 1 PC, 1 birou, 1 
imprimanta, 1 dulap, 2 scaune. 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul 
proiectului: 
Servicii: Servicii de formare profesionala - Curs 
specializare “Managementul serviciilor sociale” 
Materiale: Consumabile Unitate ingrijiri domiciliu P3 
(produse de igiena si curatenie: spirt,  detergent 
manual,  clor,  sapun antibacterian,  praf de curatat, 
lavete, manusi de unica folosinta,  masti medicale, 
detergent geamuri); Consumabile Serviciu ambulanta 
sociala P3 (consumabile medicale: comprese 
impregnate in gel calmant pentru arsuri, 10 bucati; 
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comprese sterile – 10 x 8cm-50 straturi, apa 
oxigenata-200ml, 3%; dezinfectant si antiseptic maini 
si tegumente; dezinfectant suprafete si instrumentar; 
spray cicatrizant, vata 200grame, leucoplast support 
matase; fasa elastica;  
manusi, 100 buc; masti chirurgicale – 50 buc; rola 
cearsaf hartie; spatula lingual 100buc; aleze 30 buc;  
pachet 40x60 cm; pansamente din alginat de calciu 10 
buc; baneocin pulbere – 1 bucata; baneocin unguent- 
1 bucata, spray cicatrizant, betadina unguent); 
Papetarie Servicii sociale (produse de papetarie: 
toner, hartie, pixuri, creioane, dosare, separatoare, 
bibliorafturi, agrafe, capse, bloc desen, markere, 
creioane colorate, set quilling ac , 20 mape, jocuri 
diverse, puzzle,  set culori acrilice,  set culori  sticla si 
portelan, pensule  etc) 
Hrana: Hrana Centru de zi P3 (30 beneficiari, produse 
alimentare: apa, suc, ceai, fursecurim prajituri, fructe 
etc) 
FEDR: Dotari Centru de zi P3: 1 filtru apa osmoza 
inversa ,1  plita electrica , 1 multifunctional  , 1 
bicicleta fitness , 2 stepper, 1 tensiometru , 3 saltele 
gimnastica , 5 mingi pilates , 5 cercuri pilates ,  1 
sistem sunet , 1 flipchart magnetic , 1 aparat foto , 1 
videoproiector , 1 ecran proiectie cu suport , 3 laptop-
uri; Dotari Unitate ingrijiri domiciliu P3: 1 masina de 
spalat rufe cu uscator, 1 aspirator spalare , 12 halate 
ingrijitori; Dotari Serviciu Ambulanta sociala P3: 2 
truse medicale, 1 tensiometru, 1 GPS , 1 
glucometru+teste , 2 uniforme asistent medical; 1 
Autoturism Serviciu Ambulanta sociala P3. 

 
 

(2)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 1.045.770,00 

Partener 2 321.960,00 

Partener 3 996.495,00 

Total (se va corela cu valoarea 
eligibilă a proiectului) 

2.364.225,00 

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 
(3)Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum 
este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei (în lei)  = 0 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
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(%)  = 0 

Partener 2 Valoarea contribuţiei (în lei) = 6.439,20 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(%) = 0,27 

Partener 3  Valoarea contribuţiei (în lei) = 19.929,90 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(%) = 0,84 

 
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 (Partenerului 1) 
A.Drepturile liderului de parteneriat 
(1)Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) 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 (Partener 1) 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 (Partener 1) 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. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .  
(6)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, 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2018 
pag. nr. 11 

 
dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza 
deschiderii procedurii de insolvență 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 
prefinanțare/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 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 2, 3,  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 2, 3 
A.Drepturile Partenerilor 2, 3 
(1)Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3,  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 de cereri de 
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz. 
 
B.Obligaţiile Partenerilor 2, 3 
(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 
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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. 
 
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 
obligatiilorprevazute de contractul de finantare cu privire la transparenta, 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 
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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 
(Partener 1) 
 
 
 

Alecu Aurelia, Director Executiv Semnătura …...11.2018, 
Galati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partener 2 Manon-Emilia Cristoloveanu, Director General Semnătura ……..11.2018, 
Galati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partener 3 Filoti Paula-Mihaela , Director Semnătura …….11.2018, 
Galati 
 
 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 26254 din 19.11. 2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-

medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și a 
obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, 

pentru implementarea acestuia 
 

 
Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați în parteneriat cu Centrul Multifuncțional de Servicii 
Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați va implementa 
proiectul „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune 
socială din județul Galați” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa 
prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea 
socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. 
   
Obiectivele proiectului contribuie la realizarea scopului Strategiei naționale pentru promovarea 
îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020 “reducerea îmbătrânirii fizice 
premature şi încurajarea populaţiei vârstnice de a continua să-şi aducă contribuţia la societate 
prin activităţi civice, mult timp după pensionare”.  
 
Astfel, prin proiect se vor înființa 3 centre de zi destinate vârstnicilor în cadrul cărora se vor 
acorda servicii sociale specifice pentru 160 de vârstnici vulnerabili din județul Galați: informare, 
consiliere, recuperare, asistență medicală, activități recreative, activități civice etc. 
 
În calitate de partener în proiect, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați va înființa un Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de locuri 
care va fi dotat cu echipamentele achiziționate în cadrul proiectului. De asemenea, va fi 
organizat și un curs de inițiere “Mediator social” pentru un număr de 16 persoane (personal de 
specialitate din cadrul DGASPC Galați). Perioada de implementare a proiectului este de 36 
luni, din care 12 luni pentru înființarea centrului și 24 de luni pentru funcționarea acestuia.  
 
Activitățile implementate de partenerul DGASPC Galați sunt: 
A1 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice 
A1.1. Înființarea serviciilor sociale 
A1.3. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul serviciilor sociale 
A2 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice 
A2.1.Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi 
A3 Informare și publicitate 
A3.1 Evenimente publice 
A3.2 Campania de informare și publicitate 
A4 Managementul și monitorizarea proiectului 
A4.3 Raportări 
 
Bugetul total al proiectului este de 2.364.225,00 lei. Bugetul DGASPC Galați este de 321.960 
lei iar cofinanțarea DGASPC Galați este de 6.439,20 lei.  
 
În cadrul proiectului, DGASPC Galați va deconta următoarele cheltuieli: cheltuieli resurse 
umane, servicii formare profesională, cheltuieli materiale, cheltuieli hrană, cheltuieli FEDER 
(dotări centru de zi). 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-
medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și a 



obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru 
implementarea acestuia. 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1,2, 4, 5 și 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
                                                      Costel FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Pușcaș/Daniela Pușcaș 

1ex./12.11.2018                                                                                                                                           D. Ex. Camelia Epure 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
Nr. 26254 din 19.11. 2018 
 
 

 
 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-

medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” 

și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Galați, pentru implementarea acestuia 

 

 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre Fundația de Sprijin a 

Vârstnicilor Galați, Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, în vederea implementării în comun a 

proiectului. 

 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază adresa nr. 57057/12.11.2018 a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi cu nr. 26254/12.11.2018 și Ghidul Solicitantului aferent Programului 

Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii. 

 

În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine – 

potrivit dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. a)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – atribuţia de a aproba 

bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 91 alin. 

(5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliului judeţean asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane 

sau grupuri aflate în nevoie socială.  

 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii 

socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați” și 

a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, 

pentru implementarea acestuia îndeplineşte condiţiile legale şi poate fi adoptat în şedinţa 

în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 

 



Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. b) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 
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