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HOTĂRÂREA NR. 93 
din 17 mai 2018 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Danixmond Tur S.R.L., 
pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.300/11.05.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1
1
) din Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Danixmond Tur 
S.R.L., pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.). 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Galaţi şi operatorului de transport S.C. Danixmond Tur S.R.L. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 18 mai 2018 
         

 

HOTĂRÂREA NR. 94 
din 17 mai 2018 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. EUROTRANSDAR S.R.L., pe traseul Umbrăreşti – Galaţi 
(Şantierul Naval Damen S.A.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.916/11.05.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1
1
) din Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Eurotransdar S.R.L., pe 
traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.). 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Galaţi şi operatorului de transport S.C. Eurotransdar S.R.L. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  

                    Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 18 mai 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 95  
din 17 mai 2018 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Frăţia Andronache DV 
S.R.L., pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.312/11.05.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1
1
) din Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Frăţia Andronache DV 
S.R.L., pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.) 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Galaţi şi operatorului de transport S.C. Frăţia Andronache DV S.R.L. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  

                   Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 18 mai 2018 
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HOTĂRÂREA NR. 96 

din 17 mai 2018 
 

privind: eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Gegi S.R.L., pe traseul 
Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.310/11.05.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1
1
) din Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Gegi S.R.L., pe traseul 
Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.). 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Galaţi şi operatorului de transport S.C. Gegi S.R.L. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  

                   Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 18 mai 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 97 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018 încheiat 
între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al 
județului Galați (Protecția Civilă) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.785/09.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 55/30.03.2018 privind modificarea 
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului 
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(clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

Având în vedere Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Județean 
Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă); 

Având în vedere adresa nr. 2805489/03.05.2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General 
Eremia Grigorescu” al județului Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 4785/03.05.2018; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2000 privind înființarea 
formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastru, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 73 alin. (2) din Legea nr. 481/8.11.2004 privind protecția civilă, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și d) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018 încheiat 
între Consiliul Județean Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului 
Galați (Protecția Civilă), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia 
Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă). 

 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 
 

ANEXĂ 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” 
Nr._________/__________                                                                                               al județului Galați (Protecția Civilă) 

                                                                          Nr. _______ / _____________             
                                                                                 
 

Act adiţional nr. 1 
la Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018, urmare Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 55/30.03.2018 

 
 Încheiat între:  
 
Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7, reprezentat de Preşedinte COSTEL 
FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,  
           şi 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă), cu sediul în 
Galaţi, str. Eroilor nr. 20 bis, reprezentat de Inspector Șef – Col. Ion TOMA, în calitate de ADMINISTRATOR,  
 
        În temeiul art. 14 din Contractul de administrare directă nr. 4462/23.04.2018, încheiat între Consiliul Județean Galați 
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați, urmare Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 55/30.03.2018, se încheie prezentul act adițional la Contractul de administrare directă, care stabilește 
următoarele: 
 
Art. I  Se modifică art. 3 din contract, astfel: „Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada 
desfăşurării activităţii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția 
Civilă), cel puțin până în anul 2032”.  
Art. II    Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte două de fiecare parte contractantă. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

                                                                       „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați 
                   Președinte,             Inspector Șef,                                                                                     
           Costel FOTEA                                                  col. Ion TOMA                                                                
                                                                                    
 

HOTĂRÂREA NR. 98 
din 17 mai 2018 

 

privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului 
Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.939/05.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având  în  vedere  adresa  nr. 704GL/10.04.2018 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale - Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
cu nr. 3939/11.04.2018; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 
privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
219/2005; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 
economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1174/2011; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37/2018 privind aprobarea bugetului local al 
Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2018 şi estimările pe anii 2019-2021; 

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 7 și art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi, a unor bunuri 
aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, cuprinse în Anexa I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1) Se aprobă contractul de împrumut de folosinţă (comodat), cuprins în Anexa II ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea contractului de împrumut de 
folosinţă. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 
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ANEXA I 
 

Lista bunurilor date în folosință gratuită Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunului 
Număr 

inventar/ 
cod 

U.M. 
Cantitat

e 
Preț unitar 

(lei) 
Valoare 

(lei) 

1. 
Staţie de lucru cu monitor 

(i3-3.9GHz/SSD120GB/4GB, monitor AOC 22”),   
an fabricaţie 2017 

5198 Buc. 1 2.300,00 2.300,00 

2. 
Fax cu receptor integrat, Samsung SF-760P/SEE,  

an fabricaţie 2017 
5197 Buc. 1 750,00 750,00 

TOTAL 3.050,00 
 

ANEXA II 
 

 
JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

  Nr. ___________ din ____________ 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE 
STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 
Nr. _____________ din ____________ 

 
CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ 

(COMODAT) 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 JUDEȚUL GALAȚI prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI,  cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7  judeţul Galaţi, având 
cod de înregistrare fiscală 3127476, telefon: 0236-417222, fax: 0236-460703, reprezentat de dl. Costel FOTEA - preşedinte 
al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de COMODANT, pe de o parte 
şi 
       ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE cu sediul în 
Bucureşti, str. Bulevardul Libertăţii nr.12A, Sector 5, cod de înregistrare fiscală 26288978, cont 
RO46TREZ23A615000200530X, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, telefon: 021/3115377, reprezentat de dl. 
Dorin Sandu VOICU – Preşedinte A.N.R.S.P.S. şi dl. comisar – şef de poliţie Dumitru SCUTARU – director al 
Direcţiei Financiar Contabile, în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, 
au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu respectarea următoarelor clauze: 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1.   Comodantul acordă comodatarului sub formă de împrumut cu titlu gratuit bunurile prevăzute în Anexa la  contract, în 
scopul de a se folosi de acestea. 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de 4 ani.   
3.2. Contractul se prelungeşte de drept şi în aceleaşi condiţii şi pentru aceeaşi perioadă, dacă niciuna dintre părţi nu îşi 

manifestă expres şi în scris intenţia de a înceta contractul cu cel puţin 60 zile înainte de data expirării termenului 
pentru care s-a încheiat, în măsura în care comodatarul îşi păstrează calitatea de beneficiar a asigurării materiale 
conform art. 13 alin. (4) din Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi 
prestările de servicii în interes public, aprobate prin H.G. nr. 219 / 2005. 

3.3   Predarea bunurilor prevăzute la punctul 2.1. va avea loc pe bază de proces-verbal de predare-primire, care se va încheia 
în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract.                                                                                                                               

3.4    Executarea contractului va începe de la data procesului – verbal de predare – primire.  
 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Obligaţiile comodantului sunt următoarele: 

a) să predea comodatarului în bună stare/funcţionale bunurile prevăzute la punctul 2.1; 
b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul convenit; 
c) să asigure consumabilele necesare bunei funcţionări a bunurilor prevăzute la punctul 2.1, pe baza rapoartelor de 

necesitate ale comodatarului; 
d) să instruiască comodatarul în legătură cu folosinţa şi exploatarea bunurilor împrumutate, în funcţie de 

destinaţia sau natura acestora. 
4.2. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 

a) să folosească bunurile împrumutate, cuprinse în anexă, conform destinaţiei sau naturii acestora şi 
recomandărilor comodantului; 

b) să nu permită terţilor folosirea bunurilor împrumutate decât cu acordul scris al comodantului; 
c) să exploateze, să păzească şi să conserve bunurile împrumutate cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar; 
d) să repare integral prejudiciul creat ca urmare a pierderii, furtului şi/sau deteriorării bunului, din culpa sa, 

printr-una din următoarele forme: 
(i) înlocuirea bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate iremediabil cu bunuri identice; 
(ii) repararea pe cheltuiala proprie a bunurilor deteriorate, în vederea aducerii acestora la starea iniţială; 
(iii) achitarea contravalorii reparaţiilor efectuate de comodant la bunurile deteriorate, determinată 

conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
(iv) plata contravalorii bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate iremediabil, înlocuite de 

comodant, determinate conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
e) să permită comodantului să verifice starea bunurilor; 
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f) să utilizeze, după caz, bunurile împrumutate doar pentru gestionarea informaţiilor neclasificate (elaborare, 
transfer, păstrare şi imprimare); 

g) să nu cesioneze parţial sau total drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract; 
h) să restituie bunurile ce au făcut obiectul prezentului contract la încetarea acestuia. 

 
V. ALTE CLAUZE 
5.1. Riscul deteriorării sau pieirii fortuite a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract se suportă potrivit prevederilor 

Codului Civil. 
5.2. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunului împrumutat, dacă: 

a) întrebuinţează bunurile contrar destinaţiei pentru care au fost împrumutate; 
b) prelungeşte folosinţa bunurilor după expirarea duratei împrumutului/încetarea contractului şi nu dovedeşte că 

bunurile ar fi pierit şi la comodant; 
c) ar fi putut salva bunurile împrumutate înlocuindu-le cu bunurile sale, sau dacă, bunurile fiind în pericol, a 

preferat  bunurile sale lăsând să piară pe cele împrumutate, indiferent de valoarea acestora; 
d) permite folosirea de către terţi a bunului împrumutat fără acordul prealabil al comodantului. 

5.3. Comodatarul nu are drept de retenţie asupra bunurilor pentru obligaţii ce s-ar naşte în sarcina comodantului. 
 

VI. ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 
6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti: 

a) prin ajungerea la termen; 
b) prin acordul părţilor, înainte de termen, la solicitarea prealabilă a uneia din părţi; 
c) comodatarul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii; 

6.2. Nerespectarea în mod culpabil de către una dintre părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii 
lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară 
sau extrajudiciară. Rezilierea îşi produce efectele de la data împlinirii termenului stabilit prin notificare. 

6.3. Comodantul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de comodat în cel mult 30 de zile de la apariţia unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului de comodat ar fi contrară intereselor comodantului. 

6.4. Partea care invocă o cauză de reziliere sau denunţare unilaterală a prevederilor prezentului contract, va notifica 
cealaltă parte, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea sau denunţarea unilaterală urmează să-şi producă 
efectele. 

6.5. Rezilierea sau denunţarea unilaterală a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţile contractante. 

6.6. În situaţia încetării contractului conform punctelor 6.1, 6.2 comodatarul are obligaţia de restituire a bunului în termen 
de 15 zile de la data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 

6.7. În situaţia în care comodantul, urmare apariţiei unei nevoi urgente şi neprevăzute are nevoie de bunul împrumutat sau 
în situaţia în care comodatarul îşi încalcă obligaţiile asumate prin prezentul contract, comodantul poate solicita 
restituirea de îndată, anticipată, a bunului împrumutat. 

6.8. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului. 
6.9. În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, prezentul contract constituie titlu executoriu. 

 
 

VII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
7.1.   Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre  părţi, în mod culpabil şi repetat dă dreptul 
părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 
VIII. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ 
8.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 

necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului 
şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

8.3. Dacă în termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice 
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

8.4. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul şi 
dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei.  
 

IX. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în 
îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în 
alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se 
va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

9.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;  
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea 

dezvăluire; 
c)  partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 
X. NOTIFICĂRI 
10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită 

dacă va fi transmisă, în scris, la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
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10.2. Dacă confirmarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată. 

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia 
dintre modalităţile prevăzute la pct.10.1 şi 10.2. 
 

XI. LITIGII 
11.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 

executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
11.2. Dacă neînţelegerile nu se rezolvă pe cale amiabilă, litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţelor judecătoreşti 

competente. 
 

XII. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
12.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
12.2. Părţile vor respecta art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile relevante din cuprinsul Cărţii V – „Despre obligaţii” ale 
aceluiaşi act normativ. De asemenea, părţile se vor supune reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei 
Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se vor asigura că personalul salariat sau aflat sub 
contract cu acestea, conducerea, subordonaţii şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea 
aceloraşi legi şi reglementări.  

 
XIII. CLAUZE FINALE 
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi 

înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
13.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu aceeaşi valoare juridică şi 

intră în vigoare la data semnării de către ultima parte contractantă. 
   

COMODANT 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

GALAŢI 
PREŞEDINTE 

COSTEL FOTEA 
 

          DIRECŢIA ECONOMIE FINANŢE, 
Director 

George STOICA 
 

SERVICIU CONTENCIOS ŞI PROBLEME 
JURIDICE, 

Andrei MIŞURNOV 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU, 
 

Director 
Constantin CRISTEA 

 
 
 
 
 

 
Control Financiar Preventiv 

COMODATAR 
ADMINISTRAŢIA  NAŢIONALĂ A 

REZERVELOR  DE STAT ŞI PROBLEME 
SPECIALE 

 
PREŞEDINTE  

DORIN SANDU VOICU 
 

 SECRETAR GENERAL, 
 ŞEF STRUCTURĂ DE SECURITATE 

  Col. just. mil. Ciprian CARALICEA 
 

Director al Direcţiei Financiar Contabile 
comisar – şef de poliţie Dumitru SCUTARU 

 
                                 VIZA CFP 
                               ……………. 
 

ŞEF SERVICIU INFORMATIC 
(numai pentru bunuri din domeniul IT) 

                         Dr. Virgilius BARBU 
 

ŞEF BIROU JURIDIC 
           consilier juridic CORNELIU MANU 
 

COORDONATOR 
STRUCTURĂ DE SECURITATE 

              Lt. col. Gheorghe-Eduard VERZEA 
 

ŞEF S.T.P.S. – JUDEŢUL GALAŢI 
colonel Mihai POPA 

 

HOTĂRÂREA NR. 99 
din 17 mai 2018 

 

privind: modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 privind participarea 
judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.870/05.05.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  
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Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 privind participarea Judeţului 
Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37/2018 privind aprobarea bugetului local al 
Județului Galați şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2018 şi estimările pe anii 2019-2021; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 661/24.04.2017 pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) şi ale art. 123 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se modifică şi se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018 
cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                               Publicată astăzi, 18 mai 2018 
 

ANEXĂ 
 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă, 

marca şi modelul 

Numărul de 

înmatriculare 
Numărul de identificare 

Anul primei 

înmatriculări în 

România 

Anul 

fabricaţiei 

Numărul şi 

seria 

certificatului de 

înmatriculare 

U.A.T. unde 

este înregistrat 

fiscal 

autovehiculul 

uzat 

1 
Autoturism de teren  

ARO 246 
GL-41-NUT UU3AP08D6S1220717 1995 1995 

G00175115L/ 

006536976 

Municipiul 

Galaţi 

2 
Autoturism DAEWOO 

VF69Z LEGANZA 
GL-17-CJG KLAVF69ZE2B335881 2003 2002 

G00400925L/ 

017832014 

Municipiul 

Galaţi 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 100 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional 
Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galați și Primăria Comunei Mereșeni din 
Raionul Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the 
valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.137/11.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Comun România – Republica 
Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, 
Prioritatea 2.1 - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi alin (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul 
Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați și Primăria Comunei Mereșeni din 
Raionul Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of 
the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova”.  

(2) Se aprobă modelul acordului de parteneriat anexat la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1) Se împuterniceşte dl. Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi cu 
realizarea tuturor demersurilor aferente iniţierii şi implementării proiectului „THE PAST HAS A NEW FUTURE 
– Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage Galati, Romania and Hincesti, Republic of 
Moldova”, cât şi cu semnarea în numele Consiliului Judeţean Galaţi a acordului de parteneriat și a contractului de 
finanțare. 

(2) Se împuternicește dna. Doina CUCU, în calitate de Administrator Public în cadrul Consiliului Județean 
Galați, să semneze cererea de finanțare și întreaga documentaţie aferentă proiectului. 

 
Art. 3. (1) Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul „THE PAST HAS A NEW FUTURE – 

Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of 
Moldova”, în valoare de maximum 90.000 Euro (echivalent în lei), din bugetul local al Judeţului Galaţi. 

(2) Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor necesare implementării proiectului, 
inclusiv cheltuieli neeligibile sau sume necesare pentru acoperirea tranşei intermediare sau finale. 

 
Art. 4.  Prezenta hotărâre nu produce efecte în cazul în care proiectul „THE PAST HAS A NEW 

FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, 
Republic of Moldova” nu va obţine finanţare externă nerambursabilă. 

 
Art.5. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Consiliului Raional Hîncești, Primăriei Comunei Mereșeni, 

raionul Hîncești, Republica Moldova și Centrului Cultural „Dunărea de Jos”. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 
Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare 
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a 
prezentei hotărâri. 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 
 

ANEXA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 
Programme funded by the European Union    
 

Acord între liderul de proiect și parteneri pentru 
Programul Operațional Comun <România–Republica Moldova˃ 2014–2020 

 
ACORD DE PARTENERIAT

1
 

 
Acest acord de parteneriat este un document legal care oficializează relaţia dintre Liderul de proiect şi Partenerii de 
proiect reglementând dreptul reciproc, îndatoririle şi responsabilităţile, prevederile pentru un proiect optim şi un 
management financiar sănătos, precum şi pentru recuperarea fondurilor. 
 

                                                           
1 Prezentul document oficial poate fi modificat şi adaptat nevoilor individuale, cadrului legal şi administrativ al Partenerilor proiectului, fără însă a contraveni 

bazei legale definite stabilite mai jos şi documentelor aferente apelului de propuneri de proiecte. 

Înainte de semnarea Contractului de finanţare nerambursabilă, Acordul de parteneriat trebuie să fie semnat de către Liderul de proiect şi Parteneri şi furnizat 

Secretariatului Tehnic Comun. Nedepunerea AP în termenul menţionat poate duce la întârzierea semnării contractului. 

Având în vedere faptul că prezentul Acord de parteneriat reprezintă doar un model, nu există nicio garanţie şi nicio răspundere în ceea ce priveşte integritatea, 

corectitudinea, actualizarea şi conformitatea completă cu legislaţia naţională şi a UE. 
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Având în vedere: 

 Regulamentul (EU) Nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a unui 
instrument European de Vecinătate.  

 Regulamentul de implementare al Comisiei nr.897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (EU) nr.232/2014 a Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (”Regulamentul nr.897/2014”) 

 Programul Operațional Comun România – republica Moldova 2014-2020, aprobat de Comisia Europeană prin 
Decizia nr.9143/17.12.2015, 

 
Următorul acord este încheiat între: 
 
Denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Liderului de proiect, denumită în continuare “Lider de proiect”, 
reprezentată de către  
și  
Denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Partenerului 1, denumită în continuare “Partenerul 1”, reprezentată 
de către 
și 
…………….. 
 
pentru implementarea Proiectului [titlul proiectului], aprobată de către Comitetul Comun de Monitorizare al „Programului  
Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020” – la [data] la [locul]. 
 
§ 1 Obiectul acordului 

1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat este reprezentat de crearea unui parteneriat în vederea implementării 
proiectului finanțat prin Programul Operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, <titlul proiectului> și de 
definirea regulilor în vederea implementării comune a acestui proiect. 
1.2 Prin prezentul acord, părţile îşi stabilesc drepturile şi îndatoririle, modul de îndeplinire a sarcinilor şi  relaţiile dintre 
Liderul de proiect şi Parteneri care se vor aplica în scopul îndeplinirii obiectivelor Acţiunii sus-menţionate. 
1.3 Termenii şi condiţiile acestui acord de voinţă, reprezentat de prezentul acord şi anexele acestuia, sunt cunoscuți şi 
acceptați de către liderul de proiect și de către toţi partenerii. 
1.4 Prin acest acord, părţile au acceptat şi au stabilit de comun acord prevederile contractului de finanțare 
nerambursabilă, așa cum au fost acestea comunicate de către liderul de proiect, precum și valoarea finanțării 
nerambursabile şi procentajul din costurile totale eligibile ale proiectului care urmează a fi finanţat de Autoritatea Comună 
de Management. 
 
§ 2 Durata acordului 
2.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare nerambursabilă și are 
aceeași perioadă de valabilitate ca și contractul. 
2.2 Acordul de parteneriat va continua până la îndeplinirea completă a tuturor obligaţiilor Liderului de proiect și ale 
partenerilor, după cum sunt acestea stabilite în Contractul de finanţare nerambursabilă. 
 
§ 3 Împărțirea sarcinilor între parteneri 
Activităţile care urmează a fi implementate de către Liderul de proiect şi Partenerii acestuia sunt specificate în Cererea de 
finanțare. 

§ 4 Valoarea proiectului 
Valoarea totală a proiectului este de [suma în cifre] EURO, [suma în litere] din care: 
-valoarea totală eligibilă a proiectului este de [suma în cifre] EURO 
- contribuţia ENI este de [suma în cifre] EUR şi  […] % 
-contribuţia proprie a liderului de proiect și a partenerilor este de [suma în cifre]) şi […]%  
Defalcarea bugetului proiectului pe liderul de proiect și pe parteneri este rezumată în tabelul de mai jos: 

Părți 

Grant (contribuția 
ENI)/ partener 

Contribuția 
proprie a 
partenerilor 

Contribuția 
proprie 
pentru 
primul an 
de 
implementa
re 

Total buget/partener 

EUR %
2
 EUR %

3
 EUR EUR % 

Lider de proiect        

Partener 1        

Partener n        

 
 

§ 5 Plăți 
5.1 Identificările financiare aferente conturilor speciale ale proiectului 

                                                           
2Calculat ca procent din finanțarea totală primită de proiect. 
3 Calculat ca procent din totalul cofinanțării care trebuie asigurată de proiect. 
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a) În vederea primirii şi efectuării plăţilor pentru implementarea proiectului, liderul de proiect va furniza Secretariatului 
Tehnic Comun identificările financiare aferente conturilor în Euro şi în monedă naţională deschise de către toţi partenerii 
proiectului, pentru a fi utilizate pentru managementul financiar al părţii lor din bugetul proiectului. 
b)  Identificările financiare trebuie furnizate în original. 
c) Toate plăţile vor fi făcute în Euro. 
 
5.2 Transferul tranşei de prefinanţare 
Transferul tranşei de prefinanţare va fi efectuată de către liderul de proiect partenerilor nu mai târziu de 20 de zile 
calendaristice de la data efectuării plății tranșei de prefinanțare  de către Autoritatea Comună de Management (ACM) în 
contul liderului de proiect. 
 
 
5.3 Transferuri ulterioare ale fondurilor 
a) În urma cererilor de plată individuale depuse de parteneri, Liderul de proiect este răspunzător de transferul fondurilor în 
conturile Partenerilor de proiect într-un cuantum adecvat, în conformitate cu cererea de plată aprobată de către Autoritatea 
Comună de Management. 
b) În acest sens, liderul de proiect trebuie să informeze partenerii asupra intenţiei de a depune o cerere de plată colectivă  la 
Autoritatea Comună de Management/STC în timp util, pentru a le permite să-şi pregătească cererile individuale de plată a 
prefinanţării. 
c) Condiția pentru a depune la AM o cerere colectivă de plată (intermediară/finală) este ca cererile de plată  individuale 
depuse de partenerii de proiect la liderul de proiect să fie însoţite de raportul de verificare a cheltuielilor corespunzător, 
conform instrucțiunilor AM, elaborat de un controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel 
național. 
d) În acest sens, liderul de proiect şi toţi partenerii trebuie să-şi pună documentele la dispoziția controlorilor.  Pe baza 
rapoartelor tehnice și financiare întocmite de liderul de proiect și de parteneri  și a dovezilor corespunzătoare, fiecare 
controlor verifică dacă costurile declarate sunt eligibile și elaborează un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate 
cu instrucțiunile AM. 
e) Liderul de proiect și partenerii acordă controlorilor toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării. 
f) Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final acoperă toate cheltuielile care nu 
sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a cheltuielilor. 
g) În cazul în care Liderul de proiect nu primește de la unul sau mai mulți parteneri cererea de plată individuală însoțită de 
raportul (rapoartele) de verificare a cheltuielilor corespunzător (corespunzătoare), acesta poate totuși să depună cererea de 
plată intermediară, cu condiția ca justificarea adecvată să fie analizată și aprobată ex-ante de către AM. În această situație, 
AM va reduce prefinanțarea intermediară cu cotele de subvenție corespunzătoare Partenerului (partenerilor) care nu a (au) 
depus cererea (cererile) de plată individuale. 
h) În cazul proiectelor care presupun infrastructură, Partenerii trebuie să transmită liderului de proiect, în termen de 6 luni 
de la data începerii implementării, dar anterior depunerii cererii de plată individuale intermediare, studiul/studiile de 
fezabilitate sau alte documente echivalente, autorizația de construire și orice alte detalii de execuție, consimțăminte, 
aprobări, autorizații și acorduri, traduse în limba engleză, ca fotocopii certificate "Conform cu originalul", în măsura în 
care acestea sunt prevăzute de legile naționale ale respectivei țări și sunt obligatorii pentru începerea execuției 
infrastructurii. În absența documentelor menționate mai sus, plata tranșei intermediare nu va fi efectuată, iar AM poate 
înceta contractul de finanțare nerambursabilă. (prevederi valabile numai pentru proiectele soft cu o componentă de 
infrastructură). 
i) Transferul de fonduri către Parteneri trebuie efectuat fără întârziere, la timp, în așa fel încât să permită implementarea  
fără probleme a proiectului, numai în conturile în EURO indicate în Identificările Financiare furnizate de Parteneri, cel 
târziu la 20 de zile calendaristice de la data efectuării plății de către Autoritatea de Management (MA) în contul Liderului 
de proiect. În cazul în care Liderul de proiect consideră că transferul nu ar trebui făcut către unul sau mai mulți parteneri, 
fie pentru că fondurile UE ar putea fi periclitate, fie pentru că contractul a fost / este încălcat de către partenerul / partenerii 
în cauză, acesta se va consulta în acest sens cu Autoritatea de Management.  
j) Dacă apar situații excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să 
oprească plățile către parteneri (i). AM va efectua plățile în funcție de disponibilitatea fondurilor. 
k) Liderul de proiect are răspunderea de a verifica cu partenerii și de a informa periodic Autoritatea de Management cu 
privire la măsura în care cofinanțarea proiectului este furnizată conform angajamentelor din cadrul prezentului acord. 
 

§ 6 Drepturile și obligațiile liderului de proiect 
6.1 Comunicarea cu structurile de management ale programului 
a) Liderul de proiect este intermediarul pentru toate comunicările dintre Parteneri și AM/STC. Fără a aduce atingere 
acestei prevederi, dacă situația o impune, AM/STC se poate adresa direct oricăruia dintre Parteneri, informând în același 
timp Liderul de proiect. Liderul de proiect este obligat să pună la dispoziția celorlalți parteneri, atât pe suport de hârtie, cât 
și pe suport electronic, toate documentele și informațiile primite de la AM / STC care sunt relevante și necesare pentru 
desfășurarea activităților acestora. 
b) Partenerii pot solicita în orice moment Liderului de proiect să contacteze AM/STC pentru clarificări sau informații ce 
sunt necesare în vederea implementării corecte a părții ce le revine din Proiect. În astfel de cazuri, partenerii trebuie să 
transmită Liderului de proiect toate informațiile și documentele relevante necesare pentru a susține solicitarea, iar Liderul 
de proiect trebuie să transmită această solicitare către AM/ JTS fără întârziere. 
 
6.2. Contractul de finanțare nerambursabilă 
a) În termen de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului, Liderul de proiect are răspunderea de a pune la 
dispoziția tuturor partenerilor o copie a contractului, inclusiv anexele sale. Partenerii trebuie să confirme în scris Liderului 
de proiect primirea contractului și a anexelor acestuia. Liderul de proiect trebuie să obțină consimțământul partenerilor 
înainte de a iniția orice modificare a contractului de finanțare nerambursabilă. 
b) Acordul fiecărui partener trebuie exprimat în scris și anexat oricărei cereri de modificare a contractului de finanțare 
nerambursabilă înaintate AM / STC de către  Liderul de proiect  
 
6.3 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă 
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a) Liderul de proiect nu poate delega nici total, nici parțial, sarcinile pe care le are față de parteneri sau alte entități.. 
b) Liderul de proiect își asumă răspunderea pentru asigurarea implementării întregului proiect, respectiv pentru 
monitorizarea și asigurarea implementării întregului proiect în conformitate cu contractul de finanțare nerambursabilă, cu 
Ghidul pentru solicitanții de finanțare nerambursabilă, cu programul și legislația UE și națională aplicabilă, și asigură 
coordonarea tuturor partenerilor în decursul implementării acestuia. 
c) Liderul de proiect este responsabil de gestionarea corectă a sumelor ENI, în conformitate cu prevederile contractului de 
finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord. În acest scop, acesta are acces la toate locurile / documentele relevante, 
pe care le va utiliza exclusiv pentru a verifica dacă implementarea respectă contractul de finanțare nerambursabilă / dacă 
sumele ENPI sunt gestionate corect . 
d) Liderul de proiect asigură începerea implementării proiectului la timp și implementarea întregului proiect în timp util și 
în conformitate cu obligațiile prevăzute în contractul de finanțare. 
e) Înainte de semnarea contractului de finanțare, până la efectuarea vizitei pe teren, Liderul de proiect trebuie să verifice, 
prin orice mijloace, că informațiile furnizate de Parteneri în formularul cererii de finanțare sunt reale și exacte (de 
exemplu, disponibilitatea materialelor, contribuțiile financiare și umane la proiect), precum și orice alte informații 
referitoare la Parteneri și menționate în formularul cererii de finanțare. 
f) Liderul de proiect  este responsabil de monitorizarea progresului rezultatelor proiectului și a indicatorilor de rezultat pe 
parcursul implementării. De asemenea, este responsabil să monitorizeze respectarea aranjamentelor de durabilitate descrise 
în proiect și impuse prin contract și să informeze prompt AM cu privire la orice abatere. 
g) Liderul de proiect are răspunderea de a implementa activitățile stabilite cu Partenerii, necesare pentru atingerea 
completă a obiectivelor proiectului, așa cum se prevede în contractul de finanțare nerambursabilă. 
h) Liderul de proiect este singurul care primește, în numele tuturor partenerilor, plățile din partea AM. Liderul de proiect 
va asigura efectuarea ulterioară adecvată a plăților către parteneri, fără întârzieri și în completă conformitate cu prevederile 
prezentului acord. Nu se vor deduce sau reține sume și nu se vor percepe taxe cu efect echivalent care să reducă sumele 
destinate partenerilor. În ciuda prevederilor prezentului paragraf, se vor aplica prevederile articolului 5.4. 
i) Liderul de proiect va notifica AM /STC cu privire la orice modificare a situației juridice, financiare, tehnice, 
organizaționale sau legată de proprietate a liderului de proiect sau a oricăruia dintre parteneri care afectează implementarea 
proiectului, precum și cu privire la orice schimbare a numelui, adresei sau reprezentantului legal al liderului de proiect sau 
al partenerilor. 
j) Liderul de proiect va notifica AM cu privire la orice evenimente care ar putea avea drept consecință întârzieri în 
implementarea proiectului și / sau care ar putea afecta bugetul, indiferent dacă descoperă aceste evenimente singur sau 
dacă îl informează alți parteneri. 
k) Liderul de proiect este răspunzător, alături de toți partenerii, de furnizarea și încărcarea în sistemul electronic al 
Programului a tuturor documentelor și informațiilor legate de implementarea proiectului în conformitate cu instrucțiunile 
AM / STC, în special a rapoartelor, a cererilor de modificare și a cererilor de plată . În cazul în care sunt necesare 
informații de la parteneri, Liderul de proiect este responsabil de obținerea, verificarea și coroborarea acestor informații 
înainte de a le transmite AM / STC. 
 
6.4 Raportarea 
a) Liderul de proiect este responsabil alături de toți partenerii de furnizarea și încărcarea în sistemul electronic al 
Programului a tuturor documentelor și informațiilor legate de implementarea proiectului în conformitate cu instrucțiunile 
AM / STC, în special a rapoartelor, a cererilor de modificare și a cererilor de plată . În cazul în care sunt necesare 
informații de la parteneri, Liderul de proiect este responsabil de obținerea, verificarea și coroborarea acestor informații 
înainte de a le transmite AM / STC. 
b) Liderul de proiect colectează toate documentele de la Parteneri pentru a completa raportul intermediar tehnic și financiar 
/ raportul final de implementare, rapoartele de progres la patru (4) luni (pentru proiectele obișnuite) / 6 luni pentru 
rapoartele de progres LIP, cererile de plată și toate celelalte documente necesare și notifică partenerii cu privire la 
termenele limită de depunere a acestora. 
c) Liderul de proiect cere orice informații și documente suplimentare de la Parteneri care sunt necesare pentru redactarea 
documentelor solicitate de AM / STC. Liderul de proiect are obligația de a menționa în cerere termenul limită pentru 
Parteneri. 
d) Liderul de proiect trebuie să transmită periodic fiecărui Partener copii ale rapoartelor depuse la STC / AM, precum și 
planurile de acțiune rezultate în urma analizei acestor rapoarte de către STC / AM și va informa partenerii cu privire la 
comunicările relevante cu organismele de implementare a programului. 
e) Liderul de proiect asigură corectitudinea raportului intermediar tehnic și financiar / raportului final de implementare, a 
rapoartelor de progres la patru (4) luni, a cererilor de plată și a tuturor documentelor întocmite de Parteneri și verifică dacă 
cheltuielile prezentate de Parteneri au fost realizate în conformitate cu instrucțiunile MA. 
f) Liderul de proiect se asigură că cheltuielile prezentate de Parteneri au fost suportate în scopul implementării proiectului 
și corespund activităților stabilite în contractul de finanțare nerambursabilă. 
g) Liderul de proiect informează toți Partenerii cu privire la aprobarea raportului intermediar tehnic și financiar / raportului 
final de implementare și a cererilor de plată. 
h) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Liderul de proiect și Partenerii vor prezenta anual 
rapoarte privind asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform prevederilor din formularul cererii de finanțare și / 
sau conform recomandărilor oricărei misiuni de monitorizare pe o perioadă de cinci ani, începând din primul an de la data 
plății tranșei finale a proiectului. Termenul limită anual de depunere a rapoartelor menționate mai sus este de maximum 30 
de zile din ziua și luna plății tranșei finale a proiectului. 
i) Liderul de proiect este responsabil de urmărirea activităților proiectului, a sumelor primite de la AM și a transferurilor 
către Parteneri și este de asemenea responsabil să se asigure că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea 
implementării proiectului sunt executate cu respectarea termenelor limită. 
j) Liderul de proiect trebuie să notifice toți partenerii în legătură cu orice situație care poate duce la imposibilitate 
temporară sau permanentă sau la orice alte neajunsuri în implementarea acțiunii. 
 
6.5 Vizitele de monitorizare în teren 
a) Liderul de proiect va centraliza documentele justificative privitoare la activitățile desfășurate de către toți Partenerii, 
pentru a fi prezentate în cadrul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 
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b) În urma vizitelor pe teren, Liderul de proiect va trimite fiecărui Parteneri copii ale rapoartelor vizitelor pe teren și are 
răspunderea de a se asigura că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea implementării proiectului sunt 
executate în termenele limită. 
 
6.6 Nereguli   
a În cazul în care se constată o neregulă, Liderul de proiect va comunica tuturor Partenerilor să ia toate măsurile necesare 
pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
descoperirii neregulii. 
b) Pentru neregulile comise de un partener, Liderul de proiect are dreptul să se îndrepte împotriva respectivului partener,  
prin orice mijloace legale de acțiune, pentru a recupera sumele plătite de AM. 
c) Liderul de proiect este obligat să restituie sumele utilizate necorespunzător în raport cu utilizarea prevăzută a acestora, 
fără respectarea procedurilor obligatorii și plătite în mod necuvenit, în termenul și în condițiile specificate de către 
autoritatea de management. 
d) Liderul de proiect se va asigura că toți partenerii pun în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, rezultate din 
misiunile de audit ale Comisiei Europene, ale Oficiului European de Luptă Antifraudă, ale Curții de Conturi Europene, ale 
Autorității de Management, ale Secretariatului Tehnic Comun și ale controlorilor sau auditorilor externi, în termenele 
stabilite. 
 

§ 7 Drepturi și obligații ale partenerilor 
7.1 Comunicarea cu liderul de proiect 
a) Partenerii au obligația de a răspunde la orice solicitare a Liderului de proiect în termenul prevăzut în cererea respectivă. 
b) Partenerii se vor asigura că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul 
Liderului de proiect către MA / STC, cu excepția cazurilor în care MA / JTS trimite cereri direct Partenerilor; în aceste 
cazuri, Partenerii se adresează direct MA / STC, cu copie către Liderul de proiect. 
c) Partenerii sunt de acord să facă aranjamentele interne adecvate pentru coordonarea și reprezentarea internă a partenerilor 
față de AM pentru orice chestiune referitoare la contractul de finanțare nerambursabilă și la prezentul acord, în 
conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord și în conformitate cu 
legislația (legislațiile) aplicabilă (aplicabile). 
 
7.2 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă  
a) Partenerii realizează proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că proiectul este implementat în conformitate cu contractul de finanțare, inclusiv cu Descrierea proiectului din 
Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanții de finanțare, cu programul și legislația UE și națională și cu prezentul 
acord. În acest scop, Partenerii pun în aplicare proiectul cu transparență și diligență, în conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și materiale necesare pentru punerea în aplicare a părții lor 
din proiect, așa cum este specificat în Descrierea proiectului; 
b) Partenerii înțeleg și sunt de acord că, pentru buna punere în aplicare a proiectului, AM, direct sau prin STC, poate emite 
instrucțiuni, linii directoare și manuale obligatorii. 
c) Partenerii sunt responsabili, împreună sau separat, de îndeplinirea oricărei obligații care le revine conform contractului 
de finanțare nerambursabilă și prezentului acord. În acest sens, partenerii sunt responsabili din punct de vedere juridic și 
financiar pentru activitățile pe care le pun în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primesc. 
d) Partenerii se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea 
temporară a fondurilor pentru implementarea corespunzătoare a proiectului între plățile din program. 
e) Partenerii trebuie să informeze periodic Liderul de proiect cu privire la cofinanțarea acordată și cheltuită în timpul 
implementării proiectului. 
f) Partenerii trebuie să respecte legislația națională și europeană în general și, în special, legislația cu privire la achizițiile 
publice, ajutoarele de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și protecția mediului. 
g) Partenerii trebuie să notifice liderul de proiect despre orice situație care poate duce la imposibilitate temporară sau 
permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea acțiunii în maxim 3 zile lucrătoare de la eveniment. 
h) Partenerii se vor asigura că sunt total îndreptățiți să utilizeze orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală 
necesare pentru punerea în aplicare a contractului de grant. 
i) Partenerii acordă AM / STC, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de 
a utiliza liber și cum consideră necesar și, în special, de a stoca, modifica, traduce, afișa, reproduce prin orice procedură 
tehnică, de a publica sau de a comunica pe orice suport toate documentele care derivă din proiect, indiferent de forma lor, 
cu condiția să nu încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 
j) Partenerii vor permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile naționale din țările participante la Program, AM / STC și orice 
organisme / entități autorizate de către AM sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot exercita 
controlul asupra incintelor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerii trebuie să ia 
toate măsurile pentru a-și facilita munca. 
Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractanților, subcontractanților și oricăror destinatari ai sprijinului 
financiar care au beneficiat de finanțare din partea Uniunii. În acest scop, Partenerii se vor asigura, prin dispoziții 
contractuale și prin orice alte mijloace de care dispun, că aceste persoane au, din punct de vedere juridic, aceleași obligații 
ca Partenerii față de Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, 
autoritățile naționale din țările participante la program, AM / STC și orice alte organisme / entități autorizate de către AM 
sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus și că documentația proprie poate remedia orice neajuns în 
aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 
k) Partenerii vor permite entităților menționate mai sus: 

a) să acceseze amplasamentele și locațiile unde este implementat proiectul; 
b) să examineze sistemele contabile și de informare, documentele și bazele sale de date privind gestiunea tehnică și 
financiară a proiectului; 
c) să copieze documentele; 
d) să efectueze controale la fața locului; 
e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru 
finanțarea proiectului. În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții la 
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fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene privind protecția intereselor 
financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

l) Partenerii înțeleg și sunt de acord că AM poate înființa un Comitet de coordonare care să conțină, inter alia, membri ai 
AM, STC, Autorități Naționale și Parteneri. Partenerii înțeleg și sunt de acord că Comitetul director poate emite 
recomandări pentru buna executare a contractului de finanțare nerambursabilă.  Mai mult, Partenerii înțeleg și sunt de 
acord să desemneze cel puțin o persoană care să participe la reuniunile Comitetului de coordonare la cererea AM / STC. 
(prevederi disponibile numai pentru LIP-uri, proiecte hard și proiecte soft cu o componentă de infrastructură). 
m) Partenerii vor participa la evenimentele din cadrul programului și, în mod obligatoriu, la instruirile organizate de 
organismele din cadrul programului. 
 
7.3 Norme privind achizițiile  
a) În cazul în care Partenerii trebuie să încheie contracte de achiziții cu anumiți contractanții pentru a desfășura anumite 
activități de proiect, aceștia vor respecta normele privind achizițiile prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 
(b) Autoritățile contractante sau entitățile contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de atribuire a 
contractelor) din statele membre vor aplica legile, reglementările și prevederile administrative naționale adoptate în 
legătură cu legislația Uniunii, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 
(c) În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la articolele 52.2-56 din 
Regulamentul nr. 897/2014, la care se adaugă următoarele: 
i) Partenerii / Liderii de proiect stabiliți în Republica Moldova aplică prevederile privind Achizițiile și subvențiile pentru 
acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de procedură (în 
special capitolele 2, 3 și 4 din PRAG , 5 și 8), în vigoare la data lansării cererii de propuneri disponibile la adresa 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do; 
Partenerii / liderii de proiect care nu sunt autorități contractante sau entități contractante în sensul legislației Uniunii 
aplicabile procedurilor de achiziție stabilite în România vor aplica prevederile Achizițiilor și subvențiilor pentru acțiuni 
externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de proceduri (în special 
capitolele 2, 3, 4, 5 și 8 din PRAG), în vigoare la data lansării cererii de propuneri, disponibil la 
http://ec.europa.eu/europeaid/ prag /, și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do. 
În toate cazurile, prevalează dispozițiile privind publicarea, prevăzute de articolele 53-55 din Regulamentul de punere în 
aplicare nr. 897/2014 al Comisiei. În acest sens, Partenerul / Partenerii potențiali menționați la punctul 9.3 trebuie să 
prezinte anunțul de participare pentru publicare Secretariatului Tehnic Comun în formă electronică, cu cel puțin 15 zile 
înainte de data prevăzută pentru publicare și trebuie să organizeze publicarea simultană a unor anunțuri de participare 
identice direct și în alte mass-media adecvate. 
În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la articolele 8 și 9 din Regulamentul (UE) 
nr. 236/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
 
7.4 Raportarea 
a) Fiecare Partener trebuie să transmită Liderului de proiect  toate documentele necesare pentru elaborarea documentelor 
specifice solicitate de către AM / STC sau de către alte organisme de implementare ale programului. Prin urmare, 
Partenerii trebuie să transmită Liderului de proiect datele necesare pentru întocmirea rapoartelor, situațiilor financiare și a 
altor informații sau documente cerute de Contractul de finanțare nerambursabilă și de anexele acestuia și de prezentul 
Acord, precum și orice informații necesare în cazul auditurilor, verificărilor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor în 
termenul stabilit de către Liderul de proiect; 
b) Partenerii sprijină Liderul de proiect în întocmirea raportului interimar tehnic și financiar / raportului final privind 
implementarea, a rapoartelor de progres la patru (4) luni, depun cererile de plată și furnizează datele, documentele și 
dovezile necesare în termenul stabilit de către liderul de proiect 
c) Partenerii trebuie să trimită în timp util liderului de proiect rapoartele corespunzătoare părții care le revine din proiect, în 
conformitate cu calendarul convenit cu Liderul de proiect. Rapoartele trebuie să fie elaborate în limba engleză și semnate 
de reprezentantul legal al Liderului de proiect. Rapoartele vor fi depuse în euro. În scopul raportării, conversia în euro se 
face de către fiecare partener la cursul de schimb lunar contabil al Comisiei Europene din luna în care au fost depuse 
cheltuielile spre verificare. 
d) Partenerii trebuie să depună la organismul de control documentele originale referitoare la cheltuielile efectuate și plătite 
în perioada de raportare, care să conțină codul de proiect, și apoi să depună la Liderul  de proiect rapoartele tehnice și 
financiare și raportul de verificare a cheltuielilor, în vederea centralizării, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul 
limită pentru depunerea cererilor de plată către STC. 
e) Partenerii vor asigura echipamentul IT necesar și o conexiune de internet adecvată pentru a comunica cu Programul în 
mod corespunzător. 
f) Partenerii trebuie să încarce date în sistemul electronic al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM / STC. 
g) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerii vor furniza AM / STC, prin intermediul 
Liderului de proiect, toate informațiile necesare legate de asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform indicațiilor 
din formularul cererii de finanțare și / sau recomandărilor oricăror misiuni de monitorizare, în termenul stabilit de Liderul 
de proiect. 
h) MA / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în 
termenul stabilit în cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării. Partenerii se angajează să furnizeze 
Liderului de proiect toate informațiile solicitate în termenul stabilit de solicitarea acestuia. În plus, Partenerii vor facilita, la 
cererea AM / STC, reuniunile, interviurile, sondajele etc. cu sau în cadrul grupurilor țintă ale proiectului / partenerilor 
finali / principalelor părți interesate. 
i) Partenerii vor informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului cu suficient timp 
înainte, dar cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea evenimentului. 
j) Partenerii  vor implementa cu atenția cuvenită și în termenele stabilite măsurile recomandate de STC / AM în planurile 
de acțiune. 
 
 
7.5 Monitorizarea la vizitele în teren 
Partenerii vor pune la dispoziție toate documentele necesare auditului, controlului sau evaluării, vor furniza informațiile 
necesare și vor acorda acces în sediul acestora. Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele contabile și 
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documentele justificative legate de contractul de finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe a 
Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie  să 
fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Liderul de proiect și partenerii vor informa 
AM / STC la cerere cu privire la locația exactă a acestora. Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în 
forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru. 
b) În cazul în care unul dintre parteneri renunță la parteneriat, toate documentele legate de proiect trebuie trimise în 
original liderului de proiect, pentru controalele viitoare. 
c) Partenerii trebuie să pună în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, în termenele stabilite de către Liderul de 
proiect / AM, în conformitate cu recomandările rezultate din misiunile de audit ale Comisiei Europene, Oficiului European 
de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, Autorității de Management, Secretariatul Tehnic Comun și ale oricărui 
controlotr sau auditor extern. 
d) Partenerii sunt de acord să le fie prelucrate  datele personale în vederea monitorizării, controlului, promovării și 
evaluării obiectivelor Programului. 
e) Partenerii au răspunderea  de a furniza liderului de proiect dovezi ale activităților desfășurate, pentru a fi prezentate în 
timpul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 
f) Partenerii vor asigura accesul în incintele și la documentele proprii dacă sunt informați privind organizarea unei vizite de 
monitorizare pe teren în amplasamentele unde este implementat proiectul. 
g) Partenerii vor sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate pe rezultate, inclusiv, dar fără a se limita la 
furnizarea / asigurarea furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 
 
7.6  Nereguli și sancțiuni administrative și financiare 
a) Toți Partenerii înțeleg că AM are dreptul să verifice și să controleze utilizarea corectă a fondurilor de către Liderul de 
proiect sau de către Parteneri. Verificările efectuate de către STC / AM vor acoperi aspecte administrative, financiare, 
tehnice și fizice ale proiectului, după caz. STC / AM este responsabil de controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor de 
către Liderul de proiect sau de către parteneri, prin prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor și recuperarea sumelor 
plătite în mod necuvenit, inclusiv a dobânzilor pentru întârzierea efectuării plăților, dacă este cazul. 
b) Partenerii sunt răspunzători de toate neregulile constatate în implementarea sarcinilor Proiectului atribuite unui anumit 
Partener în Formularul cererii de finanțare și de orice sancțiuni administrative și / sau penalități financiare impuse de AM 
în legătură cu neregulile individuale sau sistemice detectate în proiect. În cazul neregulilor comise de un Partener, Liderul 
de proiect are dreptul să îndrepte împotriva Partenerului respectiv prin orice mijloace legale, pentru a recupera sumele 
plătite de AM. 
c) Orice plată suplimentară efectuată de Liderul de proiect către un Partener este considerată sumă plătită în mod 
necuvenit, iar Partenerul trebuie să restituie sumele respective în termen de 30 de zile de la data primirii notificării de la 
Liderul de proiect. Comisioanele bancare rezultate din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit vor fi suportate 
exclusiv de către partenerul în cauză. 
d) Fiecare Partener, inclusiv Liderul de proiect, este răspunzător în fața celorlalți Parteneri și va plăti pentru daunele 
rezultate din nerespectarea sarcinilor și obligațiilor stabilite prin prezentul acord. 
e) Fiecare Partener este răspunzător de daunele cauzate terților din propria vină în timpul implementării proiectului. 
f) În cazul neregulilor descoperite după plata finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct AM, notificând  Liderul 
de proiect cu privire la această opțiune. 
 
7.7 Înregistrările contabile 
a) Partenerii vor ține înregistrări contabile corecte și regulate legate de implementarea proiectului, utilizând un sistem 
contabil adecvat în partidă dublă. Înregistrările contabile: 
i) pot fi o parte integrantă sau un adaos al sistemului uzual al Partenerilor; 
(ii) vor respecta politicile și normele contabile aplicabile în țara în cauză; 
(iii) vor permite urmărirea, identificarea și verificarea cu ușurință a veniturilor și cheltuielilor legate de proiect. 
b) Partenerii se vor asigura că orice raport financiar poate fi reconciliat ușor și în mod corespunzător cu sistemul de 
contabilitate și cu evidențele contabile și alte evidențe relevante de la baza acestuia. În acest scop, Partenerii vor pregăti și 
vor păstra reconcilieri adecvate, programe justificatoare, analize și defalcări în vederea inspectării și verificării. 
 
7.8 Păstrarea documentelor 
a) Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele contabile și documentele justificative legate de contractul de 
finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe a Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui 
audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie să fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze 
examinarea acestora, iar Liderul de proiect și partenerii vor informa AM / STC la cerere cu privire la locația exactă a 
acestora.  
b) Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest 
lucru. 
c) Documentele la care se face referire în acest paragraf includ: 
i) înregistrările contabile (computerizate sau manuale) din sistemul de contabilitate al Liderului de proiect și al 
Partenerilor, cum ar fi registrul general, subregistrele și fișa contabilă analitică, situația fluxurilor de numerar și 
înregistrările contabile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 
ii) Dovezile procedurilor de achiziție, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare; 
iii) Dovezi ale angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă; 
iv) Dovezile prestărilor de servicii, cum ar fi rapoarte aprobate, pontaje, biletele de transport, dovada de participare la 
seminarii, conferințe și cursuri de formare (inclusiv documentația și materialele obținute, certificatele) etc., documente 
care să dovedească organizarea de întâlniri, minute, liste de participanți; 
v) Dovezile de primire a mărfurilor, cum ar fi avizele de expediție de la furnizori; 
vi) Dovezile finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de recepție, rezultatele tangibile ale serviciilor, studiile, 
publicațiile; 
vii) Dovezi ale achizițiilor, cum ar fi facturi și chitanțe, dovezile prestării serviciilor sau livrării bunurilor; 
viii) Dovezi ale plăților, cum ar fi declarațiile bancare, notele de debit, dovada decontării de către contractant; 
ix) Dovezile faptului că taxele și / sau TVA-ul care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 
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x) pentru cheltuielile cu combustibilul, o listă recapitulativă a distanțelor parcurse, consumul mediu al vehiculelor utilizate, 
costurile de combustibil și costurile de întreținere; 
xi) înregistrări de personal și de salarizare, cum ar fi contracte, declarații salariale, pontaje și orice alte documente 
referitoare la remunerația plătită. 
 

§8 Recuperarea fondurilor 
8.1 În cazul în care recuperarea este justificată în conformitate cu procedura aplicabilă, inclusiv în cazul în care procedura 
de atribuire sau executarea activităților proiectului sunt afectate de erori substanțiale, inclusiv încălcarea normelor privind 
ajutoarele de stat sau nereguli sau prin fraudă atribuibilă partenerilor sau în cazul în care o sumă este plătită necuvenit, 
Partenerii se angajează să ramburseze aceste fonduri, parțial sau integral, împreună cu dobânda aferenta, în condițiile și în 
termenele limită și contul indicat de către Liderul de proiect . 
8.2 În cazul în care Partenerii nu au efectuat rambursarea la timp, conform prevederilor de la punctul 1, Liderul de proiect 
va întreprinde acțiuni în vederea recuperării sumelor, inclusiv inițierea procedurilor legale. Costurile acțiunilor care 
urmăresc recuperarea sumei vor fi suportate de către Parteneri. 
8.3 Dobânda menționată la punctul 8.1 se calculează ca cea a datoriilor fiscale și se aplică de la data în care fondurile 
prevăzute la punctul 8.1 este transferată în contul Partenerului. 
8.4 Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 8.3 de mai sus, dacă este cazul, Comisia Europeană, statul membru sau 
țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul în cauză pot să recupereze ei înșiși sumele, prin orice mijloace, de la 
Partenerul respectiv. 
8.5 Sumele care trebuie rambursate AM pot fi compensate cu sumele de orice fel datorate Partenerilor, după informarea 
acestora în acest sens. 
 

§ 9 Vizibilitate 
9.1 Liderul de proiect și partenerii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea 
Europeană a finanțat sau a cofinanțat proiectul prin Instrumentul european de vecinătate. Aceste măsuri trebuie să respecte 
Manualul de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. 
9.2 Liderul de proiect și Partenerii vor publica informațiile despre proiect, obiectivele atinse și rezultatele obținute pe site-
ul lor și / sau pe site-ul proiectului, dacă acesta există. 
9.3 Partenerii vor menționa proiectul și contribuția financiară a ENI - UE în informațiile sau materialele oferite grupurilor 
țintă, partenerilor finali, părților interesate, publicului larg, în rapoartele lor interne și anuale și în orice relații cu mass-
media. Acestea vor afișa drapelul UE și sigla programului ori de câte ori este cazul. 
9.4 Orice material scris sau publicație a Partenerilor cu privire la proiect, inclusiv cele utilizate / distribuite în timpul 
întâlnirilor și evenimentelor proiectului, trebuie să precizeze că proiectul a primit finanțare ENI / UE. Orice publicație a 
Partenerilor, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest 
document a fost elaborat cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document este responsabilitatea 
exclusivă a <numele partenerilor> și nu poate fi în niciun caz considerat ca reflectând poziția Uniunii Europene ". 
9.5 Liderul de proiect și Partenerii vor face public, la cerere, și vor autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și / 
sau să publice cel puțin, dar fără a se limita la numele și adresa acestora, naționalitatea, numele proiectului, rezumatul 
proiectului, finanțarea primită, durata, aria geografică, cheltuielile totale eligibile și valoarea maximă a subvenției și rata de 
finanțare a costurilor proiectului. 
 

§ 10 Confidențialitate 
10.1 Liderul de proiect și partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea asupra oricăror informații, indiferent de 
forma lor, dezvăluite în scris sau oral în legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord și identificate în scris ca fiind 
confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acordului și contractul de finanțare nerambursabilă. 
10.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful precedent, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și  
promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca fiind confidențiale. 
10.3 Liderul de proiect și partenerii nu vor folosi informații confidențiale în alte scopuri în afara îndeplinirii obligațiilor ce 
le revin în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă, dacă nu este convenit altfel cu AM. 
 
 

§ 11 Conflictul de interese 
11.1 În cadrul prezentul acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea 
responsabilităților în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă de către părți și interesul 
privat al persoanelor implicate în proiect care poate afecta în mod negativ exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor 
oricărei persoane implicate în implementarea / verificarea / controlul / auditul proiectului, din motive legate de viața 
familială, emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană. 
11.2 Liderul de proiect și partenerii se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a evita conflictele de 
interese și trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice situație care generează sau poate 
conduce la un astfel de conflict, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință a oricăror circumstanțe care 
au generat sau pot genera un astfel de conflict. Partenerul va soluționa conflictul de interese în termen de 30 de zile de la  
notificarea oricărei astfel de situații, fără a solicita nici o despăgubire din partea liderului de proiect. Liderul de proiect va 
notifica imediat STC și AM cu privire la orice conflict de interese care apare în timpul implementării proiectului, STC și 
MA rezervându-și dreptul de a verifica aceste circumstanțe și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 
11.3 Liderul de proiect și partenerii trebuie să se asigure că personalul acestora, inclusiv conducerea acestora, nu se află 
într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Liderul de proiect și Partenerii vor înlocui, imediat și fără 
despăgubiri din partea AM, orice membru al personalului acestora aflat într-o astfel de situație. 
11.4 Liderul de proiect și partenerii trebuie să respecte drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv 
acordurile multilaterale de mediu, precum și normale fundamentale de muncă convenite la nivel internațional. 
 

§12 Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor 
12.1 Legea aplicabilă acestui Acord este legea națională a liderului de proiect. 
12.2 În cazul apariției de litigii între părți legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord de parteneriat, 
se va încerca soluționarea acestora prin mediere. În acest scop, fiecare Partener va desemna un mediator independent. 
Sarcinile echipei de mediatori vor include pregătirea, în termen de o lună de la crearea echipei, a unei soluții a litigiului. 
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12.3 Dacă Partenerii nu acceptă soluțiile propuse de mediatori, litigiul va fi supus soluționării de către instanța generală de 
judecată competentă de la sediul liderului de proiect.   
 

§ 13  Forța majoră 
13.1 Conform prezentului acord, "forța majoră" reprezintă orice evenimente neprevăzute care nu pot fi controlate de către 
niciuna dintre părțile prezentului Contract și care nu pot fi depășite prin depunerea diligenței necesare, cum ar fi grevele, 
conflicte de muncă sau alte tulburări industriale, acte ale inamicilor publici, războaie, declarate sau nu, blocade, insurecții, 
revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, erodări. O decizie a Uniunii Europene de a 
suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării în 
cadrul contractului de finanțare nerambursabilă. 
13.2 Partenerul care invocă "forța majoră" are obligația de a notifica ceilalți Parteneri în termen de 5 zile de la data 
apariției cazului de "forță majoră" și de a dovedi existența acestei situații în termen de 15 zile. În cazul încetării situației de 
forță majoră, evenimentul trebuie notificat celorlalte părți în termen de 5 zile, indicând natura, durata probabilă și efectele 
previzibile ale problemei și trebuie luată orice măsură pentru a diminua posibilele daune. 
13.3 Dacă procedura de notificare nu este respectată, Partenerul responsabil va acoperi toate costurile. 
13.4 Execuția contractului de finanțare nerambursabilă este suspendată pe parcursului situației "forță majoră" 
 

§ 14 Modificarea acordului 
14.1 Modificările acestui acord de parteneriat pot fi făcute numai cu acordul tuturor părților. 
14.2 Orice intenție de a modifica acordul de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că acordul de 
parteneriat este o anexă la contractul de finanțare nerambursabilă, Liderul de proiect are răspunderea de a informa STC / 
AM cu privire la modificările intenționate și de a obține aprobarea prealabilă a acestora. Liderul de proiect va fi, de 
asemenea, informat cu privire la procedura aplicabilă ce trebuie urmată (notificare sau act adițional la contractul de 
finanțare nerambursabilă). 
14.3 Orice act adițional intră în vigoare a doua zi după semnarea acestuia de către ultima parte, cu excepția cazului în care 
confirmă modificările apărute în legislația națională / europeană aplicabilă cu privire la implementarea prezentului acord, 
modificări care intră în vigoare de la data la care respectivele actele juridice intră în vigoare. 
14.4 Orice încălcare a prevederilor prezentului acord poate duce la încetarea prezentului acord și la pierderea finanțării și  
rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit. 

§ 15 Alte prevederi 
În completarea prevederilor menționate mai sus, Liderul de proiect și Partenerii pot conveni asupra altor prevederi 
specifice care să fie incluse în prezentul acord de parteneriat, în măsura în care acestea respectă prevederile 
stabilite în Regulamentul nr. 897/2014 și cu condiția ca prevederile respective să nu contravină și să fie în totală 
conformitate  cu cele menționate în modelul acordului de parteneriat.] 

§ 16 Prevederi finale 
16.1 Acordul se încheie în <...> copii în limba engleză. Fiecare parte primește o copie a acordului de parteneriat. 
Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, toate comunicările din cadrul parteneriatului vor fi făcute în limba 
engleză. 

§ 17 Lista anexelor 
Următoarele anexe trebuie să respecte formularul de cerere de finanțare și să fie convenite între parteneri și anexate la 
Acordul de parteneriat (nu s-au furnizat formulare standard): 
Anexa 1: Împărțirea sarcinilor, a proprietății și a utilizării rezultatelor și efectelor proiectului între partenerii proiectului 
Anexa 2: Lista activităților programate 
Anexa 3: Bugetul proiectului care va fi pus în aplicare de către fiecare Partener 
Anexa 4: Programul cererilor de plată și rapoartelor interimare tehnico-financiare / raportului final de implementare 
 
Lider de proiect -  
Partenerul 1 – 
Partenerul n –  

 
HOTĂRÂREA NR. 101 

din 17 mai 2018 
 

privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Județul 
Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii Noi, Republica Moldova și asumarea unor 
obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului „Handle with care. Patient 
friendly hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.138/11.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Comun România – Republica 
Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranței și al securității, 
Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate; 

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

Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi alin. (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Județul 
Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Raional Anenii Noi, Republica Moldova și asumarea unor 
obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului „Handle with care. Patient 
friendly hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova”. 

(2) Se aprobă modelul acordului de parteneriat anexat la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1) Se împuterniceşte dl. Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi cu 
realizarea tuturor demersurilor aferente iniţierii şi implementării proiectului „Handle with care. Patient friendly 
hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova”, cât şi cu semnarea în numele Consiliului 
Judeţean Galaţi a acordului de parteneriat și a contractului de finanțare. 

(2) Se împuternicește dna. Doina CUCU, în calitate de Administrator Public în cadrul Consiliului Județean 
Galați, să semneze cererea de finanțare și întreaga documentaţie aferentă proiectului. 
 

Art.3. (1) Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul „Handle with care. Patient friendly 
hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova”, în valoare de maximum 77.153,69 Euro 
(echivalent în lei), din bugetul local al Judeţului Galaţi. 

(2) Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor necesare implementării 
proiectului, inclusiv cheltuieli neeligibile sau sume necesare pentru acoperirea tranşei intermediare sau finale. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre nu își produce efectele în cazul în care proiectul „Handle with care. Patient 
friendly hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova” nu va obţine finanţare externă 
nerambursabilă. 
 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Raional Anenii Noi, Republica Moldova și 
Consiliului Județean Vaslui. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 
Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare 
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a 
prezentei hotărâri. 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 

ANEXĂ 
  Programme funded by 
    the European Union    
 

Acord între liderul de proiect și parteneri pentru 
Programul Operațional Comun <România–Republica Moldova˃ 2014-2020 

 
ACORD DE PARTENERIAT

4
 

Acest acord de parteneriat este un document legal care oficializează relaţia dintre Liderul de proiect şi Partenerii de 
proiect reglementând dreptul reciproc, îndatoririle şi responsabilităţile, prevederile pentru un proiect optim şi un 
management financiar sănătos, precum şi pentru recuperarea fondurilor. 
 
 
Având în vedere: 

 Regulamentul (EU) Nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a unui 
instrument European de Vecinătate.  

 Regulamentul de implementare al Comisiei nr.897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (EU) nr.232/2014 a Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (”Regulamentul nr.897/2014”) 

                                                           
1 Prezentul document oficial poate fi modificat şi adaptat nevoilor individuale, cadrului legal şi administrativ al Partenerilor proiectului, fără însă a contraveni 

bazei legale definite stabilite mai jos şi documentelor aferente apelului de propuneri de proiecte. 

Înainte de semnarea Contractului de finanţare nerambursabilă, Acordul de parteneriat trebuie să fie semnat de către Liderul de proiect şi Parteneri şi furnizat 

Secretariatului Tehnic Comun. Nedepunerea AP în termenul menţionat poate duce la întârzierea semnării contractului. 

Având în vedere faptul că prezentul Acord de parteneriat reprezintă doar un model, nu există nicio garanţie şi nicio răspundere în ceea ce priveşte integritatea, 

corectitudinea, actualizarea şi conformitatea completă cu legislaţia naţională şi a UE. 
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 Programul Operațional Comun România – republica Moldova 2014-2020, aprobat de Comisia Europeană prin 
Decizia nr.9143/17.12.2015, 

 
Următorul acord este încheiat între: 
 
Denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Liderului de proiect, denumită în continuare “Lider de proiect”, 
reprezentată de către  
și  
Denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Partenerului 1, denumită în continuare “Partenerul 1”, reprezentată 
de către 
și 
…………….. 
 
pentru implementarea Proiectului [titlul proiectului], aprobată de către Comitetul Comun de Monitorizare al „Programului  
Operaţional Comun România–Republica Moldova 2014-2020” – la [data] la [locul]. 
 
§ 1 Obiectul acordului 

1.5 Obiectul prezentului acord de parteneriat este reprezentat de crearea unui parteneriat în vederea implementării proiectului 
finanțat prin Programul Operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, <titlul proiectului> și de definirea 
regulilor în vederea implementării comune a acestui proiect. 

1.6 Prin prezentul acord, părţile îşi stabilesc drepturile şi îndatoririle, modul de îndeplinire a sarcinilor şi  relaţiile dintre 
Liderul de proiect şi Parteneri care se vor aplica în scopul îndeplinirii obiectivelor Acţiunii sus-menţionate. 

1.7 Termenii şi condiţiile acestui acord de voinţă, reprezentat de prezentul acord şi anexele acestuia, sunt cunoscuți şi acceptați 
de către liderul de proiect și de către toţi partenerii. 

1.8 Prin acest acord, părţile au acceptat şi au stabilit de comun acord prevederile contractului de finanțare nerambursabilă, așa  
cum au fost acestea comunicate de către liderul de proiect, precum și valoarea finanțării nerambursabile şi procentajul din 
costurile totale eligibile ale proiectului care urmează a fi finanţat de Autoritatea Comună de Management. 
 
§ 2 Durata acordului 

2.3 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare nerambursabilă și are aceeași 
perioadă de valabilitate ca și contractul. 

2.4 Acordul de parteneriat va continua până la îndeplinirea completă a tuturor obligaţiilor Liderului de proiect și ale 
partenerilor, după cum sunt acestea stabilite în Contractul de finanţare nerambursabilă. 
 
§ 3 Împărțirea sarcinilor între parteneri 
Activităţile care urmează a fi implementate de către Liderul de proiect şi Partenerii acestuia sunt specificate în Cererea de 
finanțare. 
 
 

§ 4 Valoarea proiectului 
Valoarea totală a proiectului este de [suma în cifre] EURO, [suma în litere] din care: 
-valoarea totală eligibilă a proiectului este de [suma în cifre] EURO 
- contribuţia ENI este de [suma în cifre] EUR şi  […] % 
-contribuţia proprie a liderului de proiect și a partenerilor este de [suma în cifre]) şi […]%  
Defalcarea bugetului proiectului pe liderul de proiect și pe parteneri este rezumată în tabelul de mai jos: 

Părți 

Grant (contribuția 
ENI)/ partener 

Contribuția 
proprie a 
partenerilor 

Contribuția 
proprie 
pentru 
primul an 
de 
implementa
re 

Total buget/partener 

EUR %
5
 EUR %

6
 EUR EUR % 

Lider de proiect        

Partener 1        

Partener n        

 
 

§ 5 Plăți 
5.1 Identificările financiare aferente conturilor speciale ale proiectului 
a) În vederea primirii şi efectuării plăţilor pentru implementarea proiectului, liderul de proiect va furniza Secretariatului 
Tehnic Comun identificările financiare aferente conturilor în Euro şi în monedă naţională deschise de către toţi partenerii 
proiectului, pentru a fi utilizate pentru managementul financiar al părţii lor din bugetul proiectului. 
b)  Identificările financiare trebuie furnizate în original. 
c) Toate plăţile vor fi făcute în Euro. 
 
5.2 Transferul tranşei de prefinanţare 

                                                           
2 Calculat ca procent din finanțarea totală primită de proiect. 
3 Calculat ca procent din totalul cofinanțării care trebuie asigurată de proiect. 
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Transferul tranşei de prefinanţare va fi efectuată de către liderul de proiect partenerilor nu mai târziu de 20 de zile 
calendaristice de la data efectuării plății tranșei de prefinanțare  de către Autoritatea Comună de Management (ACM) în 
contul liderului de proiect. 
5.3 Transferuri ulterioare ale fondurilor 
a) În urma cererilor de plată individuale depuse de parteneri, Liderul de proiect este răspunzător de transferul fondurilor în 
conturile Partenerilor de proiect într-un cuantum adecvat, în conformitate cu cererea de plată aprobată de către Autoritatea 
Comună de Management. 
b) În acest sens, liderul de proiect trebuie să informeze partenerii asupra intenţiei de a depune o cerere de plată colectivă  la 
Autoritatea Comună de Management/STC în timp util, pentru a le permite să-şi pregătească cererile individuale de plată a 
prefinanţării. 
c) Condiția pentru a depune la AM o cerere colectivă de plată (intermediară/finală) este ca cererile de plată  individuale 
depuse de partenerii de proiect la liderul de proiect să fie însoţite de raportul de verificare a cheltuielilor corespunzător, 
conform instrucțiunilor AM, elaborat de un controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel 
național. 
d) În acest sens, liderul de proiect şi toţi partenerii trebuie să-şi pună documentele la dispoziția controlorilor.  Pe baza 
rapoartelor tehnice și financiare întocmite de liderul de proiect și de parteneri  și a dovezilor corespunzătoare, fiecare 
controlor verifică dacă costurile declarate sunt eligibile și elaborează un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate 
cu instrucțiunile AM. 
e) Liderul de proiect și partenerii acordă controlorilor toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării. 
f) Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final acoperă toate cheltuielile care nu 
sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a cheltuielilor. 
g) În cazul în care Liderul de proiect nu primește de la unul sau mai mulți parteneri cererea de plată individuală însoțită de 
raportul (rapoartele) de verificare a cheltuielilor corespunzător (corespunzătoare), acesta poate totuși să depună cererea de 
plată intermediară, cu condiția ca justificarea adecvată să fie analizată și aprobată ex-ante de către AM. În această situație, 
AM va reduce prefinanțarea intermediară cu cotele de subvenție corespunzătoare Partenerului (partenerilor) care nu a (au) 
depus cererea (cererile) de plată individuale. 
h) În cazul proiectelor care presupun infrastructură, Partenerii trebuie să transmită liderului de proiect, în termen de 6 luni 
de la data începerii implementării, dar anterior depunerii cererii de plată individuale intermediare, studiul/studiile de 
fezabilitate sau alte documente echivalente, autorizația de construire și orice alte detalii de execuție, consimțăminte, 
aprobări, autorizații și acorduri, traduse în limba engleză, ca fotocopii certificate "Conform cu originalul", în măsura în 
care acestea sunt prevăzute de legile naționale ale respectivei țări și sunt obligatorii pentru începerea execuției 
infrastructurii. În absența documentelor menționate mai sus, plata tranșei intermediare nu va fi efectuată, iar AM poate 
înceta contractul de finanțare nerambursabilă. (prevederi valabile numai pentru proiectele soft cu o componentă de 
infrastructură). 
i) Transferul de fonduri către Parteneri trebuie efectuat fără întârziere, la timp, în așa fel încât să permită implementarea  
fără probleme a proiectului, numai în conturile în EURO indicate în Identificările Financiare furnizate de Parteneri, cel 
târziu la 20 de zile calendaristice de la data efectuării plății de către Autoritatea de Management (MA) în contul Liderului 
de proiect. În cazul în care Liderul de proiect consideră că transferul nu ar trebui făcut către unul sau mai mulți parteneri, 
fie pentru că fondurile UE ar putea fi periclitate, fie pentru că contractul a fost / este încălcat de către partenerul / partenerii 
în cauză, acesta se va consulta în acest sens cu Autoritatea de Management.  
j) Dacă apar situații excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să 
oprească plățile către parteneri (i). AM va efectua plățile în funcție de disponibilitatea fondurilor. 
k) Liderul de proiect are răspunderea de a verifica cu partenerii și de a informa periodic Autoritatea de Management cu 
privire la măsura în care cofinanțarea proiectului este furnizată conform angajamentelor din cadrul prezentului acord. 
 

§ 6 Drepturile și obligațiile liderului de proiect 
6.1 Comunicarea cu structurile de management ale programului 
a) Liderul de proiect este intermediarul pentru toate comunicările dintre Parteneri și AM/STC. Fără a aduce atingere 
acestei prevederi, dacă situația o impune, AM/STC se poate adresa direct oricăruia dintre Parteneri, informând în același 
timp Liderul de proiect. Liderul de proiect este obligat să pună la dispoziția celorlalți parteneri, atât pe suport de hârtie, cât 
și pe suport electronic, toate documentele și informațiile primite de la AM / STC care sunt relevante și necesare pentru 
desfășurarea activităților acestora. 
b) Partenerii pot solicita în orice moment Liderului de proiect să contacteze AM/STC pentru clarificări sau informații ce 
sunt necesare în vederea implementării corecte a părții ce le revine din Proiect. În astfel de cazuri, partenerii trebuie să 
transmită Liderului de proiect toate informațiile și documentele relevante necesare pentru a susține solicitarea, iar Liderul 
de proiect trebuie să transmită această solicitare către AM/ JTS fără întârziere. 
 
6.2. Contractul de finanțare nerambursabilă 
a) În termen de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului, Liderul de proiect are răspunderea de a pune la 
dispoziția tuturor partenerilor o copie a contractului, inclusiv anexele sale. Partenerii trebuie să confirme în scris Liderului 
de proiect primirea contractului și a anexelor acestuia. Liderul de proiect trebuie să obțină consimțământul partenerilor 
înainte de a iniția orice modificare a contractului de finanțare nerambursabilă. 
b) Acordul fiecărui partener trebuie exprimat în scris și anexat oricărei cereri de modificare a contractului de finanțare 
nerambursabilă înaintate AM / STC de către  Liderul de proiect  
 
6.3 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă 
a) Liderul de proiect nu poate delega nici total, nici parțial, sarcinile pe care le are față de parteneri sau alte entități.. 
b) Liderul de proiect își asumă răspunderea pentru asigurarea implementării întregului proiect, respectiv pentru 
monitorizarea și asigurarea implementării întregului proiect în conformitate cu contractul de finanțare nerambursabilă, cu 
Ghidul pentru solicitanții de finanțare nerambursabilă, cu programul și legislația UE și națională aplicabilă, și asigură 
coordonarea tuturor partenerilor în decursul implementării acestuia. 
c) Liderul de proiect este responsabil de gestionarea corectă a sumelor ENI, în conformitate cu prevederile contractului de 
finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord. În acest scop, acesta are acces la toate locurile / documentele relevante, 
pe care le va utiliza exclusiv pentru a verifica dacă implementarea respectă contractul de finanțare nerambursabilă / dacă 
sumele ENPI sunt gestionate corect . 
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d) Liderul de proiect asigură începerea implementării proiectului la timp și implementarea întregului proiect în timp util și 
în conformitate cu obligațiile prevăzute în contractul de finanțare. 
e) Înainte de semnarea contractului de finanțare, până la efectuarea vizitei pe teren, Liderul de proiect trebuie să verifice, 
prin orice mijloace, că informațiile furnizate de Parteneri în formularul cererii de finanțare sunt reale și exacte (de 
exemplu, disponibilitatea materialelor, contribuțiile financiare și umane la proiect), precum și orice alte informații 
referitoare la Parteneri și menționate în formularul cererii de finanțare. 
f) Liderul de proiect  este responsabil de monitorizarea progresului rezultatelor proiectului și a indicatorilor de rezultat pe 
parcursul implementării. De asemenea, este responsabil să monitorizeze respectarea aranjamentelor de durabilitate descrise 
în proiect și impuse prin contract și să informeze prompt AM cu privire la orice abatere. 
g) Liderul de proiect are răspunderea de a implementa activitățile stabilite cu Partenerii, necesare pentru atingerea 
completă a obiectivelor proiectului, așa cum se prevede în contractul de finanțare nerambursabilă. 
h) Liderul de proiect este singurul care primește, în numele tuturor partenerilor, plățile din partea AM. Liderul de proiect 
va asigura efectuarea ulterioară adecvată a plăților către parteneri, fără întârzieri și în completă conformitate cu prevederile 
prezentului acord. Nu se vor deduce sau reține sume și nu se vor percepe taxe cu efect echivalent care să reducă sumele 
destinate partenerilor. În ciuda prevederilor prezentului paragraf, se vor aplica prevederile articolului 5.4. 
i) Liderul de proiect va notifica AM /STC cu privire la orice modificare a situației juridice, financiare, tehnice, 
organizaționale sau legată de proprietate a liderului de proiect sau a oricăruia dintre parteneri care afectează implementarea 
proiectului, precum și cu privire la orice schimbare a numelui, adresei sau reprezentantului legal al liderului de proiect sau 
al partenerilor. 
j) Liderul de proiect va notifica AM cu privire la orice evenimente care ar putea avea drept consecință întârzieri în 
implementarea proiectului și / sau care ar putea afecta bugetul, indiferent dacă descoperă aceste evenimente singur sau 
dacă îl informează alți parteneri. 
k) Liderul de proiect este răspunzător, alături de toți partenerii, de furnizarea și încărcarea în sistemul electronic al 
Programului a tuturor documentelor și informațiilor legate de implementarea proiectului în conformitate cu instrucțiunile 
AM / STC, în special a rapoartelor, a cererilor de modificare și a cererilor de plată . În cazul în care sunt necesare 
informații de la parteneri, Liderul de proiect este responsabil de obținerea, verificarea și coroborarea acestor informații 
înainte de a le transmite AM / STC. 
 
6.4 Raportarea 
a) Liderul de proiect este responsabil alături de toți partenerii de furnizarea și încărcarea în sistemul electronic al 
Programului a tuturor documentelor și informațiilor legate de implementarea proiectului în conformitate cu instrucțiunile 
AM / STC, în special a rapoartelor, a cererilor de modificare și a cererilor de plată . În cazul în care sunt necesare 
informații de la parteneri, Liderul de proiect este responsabil de obținerea, verificarea și coroborarea acestor informații 
înainte de a le transmite AM / STC. 
b) Liderul de proiect colectează toate documentele de la Parteneri pentru a completa raportul intermediar tehnic și financiar 
/ raportul final de implementare, rapoartele de progres la patru (4) luni (pentru proiectele obișnuite) / 6 luni pentru 
rapoartele de progres LIP, cererile de plată și toate celelalte documente necesare și notifică partenerii cu privire la 
termenele limită de depunere a acestora. 
c) Liderul de proiect cere orice informații și documente suplimentare de la Parteneri care sunt necesare pentru redactarea 
documentelor solicitate de AM / STC. Liderul de proiect are obligația de a menționa în cerere termenul limită pentru 
Parteneri. 
d) Liderul de proiect trebuie să transmită periodic fiecărui Partener copii ale rapoartelor depuse la STC / AM, precum și 
planurile de acțiune rezultate în urma analizei acestor rapoarte de către STC / AM și va informa partenerii cu privire la 
comunicările relevante cu organismele de implementare a programului. 
e) Liderul de proiect asigură corectitudinea raportului intermediar tehnic și financiar / raportului final de implementare, a 
rapoartelor de progres la patru (4) luni, a cererilor de plată și a tuturor documentelor întocmite de Parteneri și verifică dacă 
cheltuielile prezentate de Parteneri au fost realizate în conformitate cu instrucțiunile MA. 
f) Liderul de proiect se asigură că cheltuielile prezentate de Parteneri au fost suportate în scopul implementării proiectului 
și corespund activităților stabilite în contractul de finanțare nerambursabilă. 
g) Liderul de proiect informează toți Partenerii cu privire la aprobarea raportului intermediar tehnic și financiar / raportului 
final de implementare și a cererilor de plată. 
h) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Liderul de proiect și Partenerii vor prezenta anual 
rapoarte privind asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform prevederilor din formularul cererii de finanțare și / 
sau conform recomandărilor oricărei misiuni de monitorizare pe o perioadă de cinci ani, începând din primul an de la data 
plății tranșei finale a proiectului. Termenul limită anual de depunere a rapoartelor menționate mai sus este de maximum 30 
de zile din ziua și luna plății tranșei finale a proiectului. 
i) Liderul de proiect este responsabil de urmărirea activităților proiectului, a sumelor primite de la AM și a transferurilor 
către Parteneri și este de asemenea responsabil să se asigure că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea 
implementării proiectului sunt executate cu respectarea termenelor limită. 
j) Liderul de proiect trebuie să notifice toți partenerii în legătură cu orice situație care poate duce la imposibilitate 
temporară sau permanentă sau la orice alte neajunsuri în implementarea acțiunii. 
 
 
6.5 Vizitele de monitorizare în teren 
a) Liderul de proiect va centraliza documentele justificative privitoare la activitățile desfășurate de către toți Partenerii, 
pentru a fi prezentate în cadrul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 
b) În urma vizitelor pe teren, Liderul de proiect va trimite fiecărui Parteneri copii ale rapoartelor vizitelor pe teren și are 
răspunderea de a se asigura că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea implementării proiectului sunt 
executate în termenele limită. 
 
6.6 Nereguli   
a În cazul în care se constată o neregulă, Liderul de proiect va comunica tuturor Partenerilor să ia toate măsurile necesare 
pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
descoperirii neregulii. 
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b) Pentru neregulile comise de un partener, Liderul de proiect are dreptul să se îndrepte împotriva respectivului partener,  
prin orice mijloace legale de acțiune, pentru a recupera sumele plătite de AM. 
c) Liderul de proiect este obligat să restituie sumele utilizate necorespunzător în raport cu utilizarea prevăzută a acestora, 
fără respectarea procedurilor obligatorii și plătite în mod necuvenit, în termenul și în condițiile specificate de către 
autoritatea de management. 
d) Liderul de proiect se va asigura că toți partenerii pun în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, rezultate din 
misiunile de audit ale Comisiei Europene, ale Oficiului European de Luptă Antifraudă, ale Curții de Conturi Europene, ale 
Autorității de Management, ale Secretariatului Tehnic Comun și ale controlorilor sau auditorilor externi, în termenele 
stabilite. 
 

§ 7 Drepturi și obligații ale partenerilor 
7.1 Comunicarea cu liderul de proiect 
a) Partenerii au obligația de a răspunde la orice solicitare a Liderului de proiect în termenul prevăzut în cererea respectivă. 
b) Partenerii se vor asigura că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul 
Liderului de proiect către MA / STC, cu excepția cazurilor în care MA / JTS trimite cereri direct Partenerilor; în aceste 
cazuri, Partenerii se adresează direct MA / STC, cu copie către Liderul de proiect. 
c) Partenerii sunt de acord să facă aranjamentele interne adecvate pentru coordonarea și reprezentarea internă a partenerilor 
față de AM pentru orice chestiune referitoare la contractul de finanțare nerambursabilă și la prezentul acord, în 
conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord și în conformitate cu 
legislația (legislațiile) aplicabilă (aplicabile). 
 
7.2 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă  
a) Partenerii realizează proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că proiectul este implementat în conformitate cu contractul de finanțare, inclusiv cu Descrierea proiectului din 
Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanții de finanțare, cu programul și legislația UE și națională și cu prezentul 
acord. În acest scop, Partenerii pun în aplicare proiectul cu transparență și diligență, în conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și materiale necesare pentru punerea în aplicare a părții lor 
din proiect, așa cum este specificat în Descrierea proiectului; 
b) Partenerii înțeleg și sunt de acord că, pentru buna punere în aplicare a proiectului, AM, direct sau prin STC, poate emite 
instrucțiuni, linii directoare și manuale obligatorii. 
c) Partenerii sunt responsabili, împreună sau separat, de îndeplinirea oricărei obligații care le revine conform contractului 
de finanțare nerambursabilă și prezentului acord. În acest sens, partenerii sunt responsabili din punct de vedere juridic și 
financiar pentru activitățile pe care le pun în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primesc. 
d) Partenerii se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea 
temporară a fondurilor pentru implementarea corespunzătoare a proiectului între plățile din program. 
e) Partenerii trebuie să informeze periodic Liderul de proiect cu privire la cofinanțarea acordată și cheltuită în timpul 
implementării proiectului. 
f) Partenerii trebuie să respecte legislația națională și europeană în general și, în special, legislația cu privire la achizițiile 
publice, ajutoarele de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și protecția mediului. 
g) Partenerii trebuie să notifice liderul de proiect despre orice situație care poate duce la imposibilitate temporară sau 
permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea acțiunii în maxim 3 zile lucrătoare de la eveniment. 
h) Partenerii se vor asigura că sunt total îndreptățiți să utilizeze orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală 
necesare pentru punerea în aplicare a contractului de grant. 
i) Partenerii acordă AM / STC, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de 
a utiliza liber și cum consideră necesar și, în special, de a stoca, modifica, traduce, afișa, reproduce prin orice procedură 
tehnică, de a publica sau de a comunica pe orice suport toate documentele care derivă din proiect, indiferent de forma lor, 
cu condiția să nu încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 
j) Partenerii vor permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile naționale din țările participante la Program, AM / STC și orice 
organisme / entități autorizate de către AM sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot exercita 
controlul asupra incintelor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerii trebuie să ia 
toate măsurile pentru a-și facilita munca. 
Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractanților, subcontractanților și oricăror destinatari ai sprijinului 
financiar care au beneficiat de finanțare din partea Uniunii. În acest scop, Partenerii se vor asigura, prin dispoziții 
contractuale și prin orice alte mijloace de care dispun, că aceste persoane au, din punct de vedere juridic, aceleași obligații 
ca Partenerii față de Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, 
autoritățile naționale din țările participante la program, AM / STC și orice alte organisme / entități autorizate de către AM 
sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus și că documentația proprie poate remedia orice neajuns în 
aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 
k) Partenerii vor permite entităților menționate mai sus: 

a) să acceseze amplasamentele și locațiile unde este implementat proiectul; 
b) să examineze sistemele contabile și de informare, documentele și bazele sale de date privind gestiunea tehnică și 
financiară a proiectului; 
c) să copieze documentele; 
d) să efectueze controale la fața locului; 
e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru 
finanțarea proiectului. În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții la 
fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene privind protecția intereselor 
financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

l) Partenerii înțeleg și sunt de acord că AM poate înființa un Comitet de coordonare care să conțină, inter alia, membri ai 
AM, STC, Autorități Naționale și Parteneri. Partenerii înțeleg și sunt de acord că Comitetul director poate emite 
recomandări pentru buna executare a contractului de finanțare nerambursabilă.  Mai mult, Partenerii înțeleg și sunt de 
acord să desemneze cel puțin o persoană care să participe la reuniunile Comitetului de coordonare la cererea AM / STC. 
(prevederi disponibile numai pentru LIP-uri, proiecte hard și proiecte soft cu o componentă de infrastructură). 
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m) Partenerii vor participa la evenimentele din cadrul programului și, în mod obligatoriu, la instruirile organizate de 
organismele din cadrul programului. 
 
7.3 Norme privind achizițiile  
a) În cazul în care Partenerii trebuie să încheie contracte de achiziții cu anumiți contractanții pentru a desfășura anumite 
activități de proiect, aceștia vor respecta normele privind achizițiile prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 
(b) Autoritățile contractante sau entitățile contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de atribuire a 
contractelor) din statele membre vor aplica legile, reglementările și prevederile administrative naționale adoptate în 
legătură cu legislația Uniunii, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 
(c) În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la articolele 52.2-56 din 
Regulamentul nr. 897/2014, la care se adaugă următoarele: 
i) Partenerii / Liderii de proiect stabiliți în Republica Moldova aplică prevederile privind Achizițiile și subvențiile pentru 
acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de procedură (în 
special capitolele 2, 3 și 4 din PRAG , 5 și 8), în vigoare la data lansării cererii de propuneri disponibile la adresa 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do; 
Partenerii / liderii de proiect care nu sunt autorități contractante sau entități contractante în sensul legislației Uniunii 
aplicabile procedurilor de achiziție stabilite în România vor aplica prevederile Achizițiilor și subvențiilor pentru acțiuni 
externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de proceduri (în special 
capitolele 2, 3, 4, 5 și 8 din PRAG), în vigoare la data lansării cererii de propuneri, disponibil la 
http://ec.europa.eu/europeaid/ prag /, și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do. 
În toate cazurile, prevalează dispozițiile privind publicarea, prevăzute de articolele 53-55 din Regulamentul de punere în 
aplicare nr. 897/2014 al Comisiei. În acest sens, Partenerul / Partenerii potențiali menționați la punctul 9.3 trebuie să 
prezinte anunțul de participare pentru publicare Secretariatului Tehnic Comun în formă electronică, cu cel puțin 15 zile 
înainte de data prevăzută pentru publicare și trebuie să organizeze publicarea simultană a unor anunțuri de participare 
identice direct și în alte mass-media adecvate. 
În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la articolele 8 și 9 din Regulamentul (UE) 
nr. 236/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
 
7.4 Raportarea 
a) Fiecare Partener trebuie să transmită Liderului de proiect  toate documentele necesare pentru elaborarea documentelor 
specifice solicitate de către AM / STC sau de către alte organisme de implementare ale programului. Prin urmare, 
Partenerii trebuie să transmită Liderului de proiect datele necesare pentru întocmirea rapoartelor, situațiilor financiare și a 
altor informații sau documente cerute de Contractul de finanțare nerambursabilă și de anexele acestuia și de prezentul 
Acord, precum și orice informații necesare în cazul auditurilor, verificărilor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor în 
termenul stabilit de către Liderul de proiect; 
b) Partenerii sprijină Liderul de proiect în întocmirea raportului interimar tehnic și financiar / raportului final privind 
implementarea, a rapoartelor de progres la patru (4) luni, depun cererile de plată și furnizează datele, documentele și 
dovezile necesare în termenul stabilit de către liderul de proiect 
c) Partenerii trebuie să trimită în timp util liderului de proiect rapoartele corespunzătoare părții care le revine din proiect, în 
conformitate cu calendarul convenit cu Liderul de proiect. Rapoartele trebuie să fie elaborate în limba engleză și semnate 
de reprezentantul legal al Liderului de proiect. Rapoartele vor fi depuse în euro. În scopul raportării, conversia în euro se 
face de către fiecare partener la cursul de schimb lunar contabil al Comisiei Europene din luna în care au fost depuse 
cheltuielile spre verificare. 
d) Partenerii trebuie să depună la organismul de control documentele originale referitoare la cheltuielile efectuate și plătite 
în perioada de raportare, care să conțină codul de proiect, și apoi să depună la Liderul  de proiect rapoartele tehnice și 
financiare și raportul de verificare a cheltuielilor, în vederea centralizării, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul 
limită pentru depunerea cererilor de plată către STC. 
e) Partenerii vor asigura echipamentul IT necesar și o conexiune de internet adecvată pentru a comunica cu Programul în 
mod corespunzător. 
f) Partenerii trebuie să încarce date în sistemul electronic al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM / STC. 
g) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerii vor furniza AM / STC, prin intermediul 
Liderului de proiect, toate informațiile necesare legate de asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform indicațiilor 
din formularul cererii de finanțare și / sau recomandărilor oricăror misiuni de monitorizare, în termenul stabilit de Liderul  
de proiect. 
h) MA / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în 
termenul stabilit în cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării. Partenerii se angajează să furnizeze 
Liderului de proiect toate informațiile solicitate în termenul stabilit de solicitarea acestuia. În plus, Partenerii vor facilita, la 
cererea AM / STC, reuniunile, interviurile, sondajele etc. cu sau în cadrul grupurilor țintă ale proiectului / partenerilor 
finali / principalelor părți interesate. 
i) Partenerii vor informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului cu suficient timp 
înainte, dar cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea evenimentului. 
j) Partenerii  vor implementa cu atenția cuvenită și în termenele stabilite măsurile recomandate de STC / AM în planurile 
de acțiune. 
 
7.5 Monitorizarea la vizitele în teren 
Partenerii vor pune la dispoziție toate documentele necesare auditului, controlului sau evaluării, vor furniza informațiile 
necesare și vor acorda acces în sediul acestora. Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele contabile și 
documentele justificative legate de contractul de finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe a 
Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie să 
fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Liderul de proiect și partenerii vor informa 
AM / STC la cerere cu privire la locația exactă a acestora. Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în 
forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru. 
b) În cazul în care unul dintre parteneri renunță la parteneriat, toate documentele legate de proiect trebuie trimise în 
original liderului de proiect, pentru controalele viitoare. 
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c) Partenerii trebuie să pună în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, în termenele stabilite de către Liderul de 
proiect / AM, în conformitate cu recomandările rezultate din misiunile de audit ale Comisiei Europene, Oficiului European 
de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, Autorității de Management, Secretariatul Tehnic Comun și ale oricărui 
controlor sau auditor extern. 
d) Partenerii sunt de acord să le fie prelucrate  datele personale în vederea monitorizării, controlului, promovării și 
evaluării obiectivelor Programului. 
e) Partenerii au răspunderea  de a furniza liderului de proiect dovezi ale activităților desfășurate, pentru a fi prezentate în 
timpul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 
f) Partenerii vor asigura accesul în incintele și la documentele proprii dacă sunt informați privind organizarea unei vizite de 
monitorizare pe teren în amplasamentele unde este implementat proiectul. 
g) Partenerii vor sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate pe rezultate, inclusiv, dar fără a se limita la 
furnizarea / asigurarea furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 
 
7.6  Nereguli și sancțiuni administrative și financiare 
a) Toți Partenerii înțeleg că AM are dreptul să verifice și să controleze utilizarea corectă a fondurilor de către Liderul de 
proiect sau de către Parteneri. Verificările efectuate de către STC / AM vor acoperi aspecte administrative, financiare, 
tehnice și fizice ale proiectului, după caz. STC / AM este responsabil de controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor de 
către Liderul de proiect sau de către parteneri, prin prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor și recuperarea sumelor 
plătite în mod necuvenit, inclusiv a dobânzilor pentru întârzierea efectuării plăților, dacă este cazul. 
b) Partenerii sunt răspunzători de toate neregulile constatate în implementarea sarcinilor Proiectului atribuite unui anumit 
Partener în Formularul cererii de finanțare și de orice sancțiuni administrative și / sau penalități financiare impuse de AM 
în legătură cu neregulile individuale sau sistemice detectate în proiect. În cazul neregulilor comise de un Partener, Liderul 
de proiect are dreptul să îndrepte împotriva Partenerului respectiv prin orice mijloace legale, pentru a recupera sumele 
plătite de AM. 
c) Orice plată suplimentară efectuată de Liderul de proiect către un Partener este considerată sumă plătită în mod 
necuvenit, iar Partenerul trebuie să restituie sumele respective în termen de 30 de zile de la data primirii notificării de la 
Liderul de proiect. Comisioanele bancare rezultate din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit vor fi suportate 
exclusiv de către partenerul în cauză. 
d) Fiecare Partener, inclusiv Liderul de proiect, este răspunzător în fața celorlalți Parteneri și va plăti pentru daunele 
rezultate din nerespectarea sarcinilor și obligațiilor stabilite prin prezentul acord. 
e) Fiecare Partener este răspunzător de daunele cauzate terților din propria vină în timpul implementării proiectului. 
f) În cazul neregulilor descoperite după plata finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct AM, notificând  Liderul 
de proiect cu privire la această opțiune. 
 
7.7 Înregistrările contabile 
a) Partenerii vor ține înregistrări contabile corecte și regulate legate de implementarea proiectului, utilizând un sistem 
contabil adecvat în partidă dublă. Înregistrările contabile: 
i) pot fi o parte integrantă sau un adaos al sistemului uzual al Partenerilor; 
(ii) vor respecta politicile și normele contabile aplicabile în țara în cauză; 
(iii) vor permite urmărirea, identificarea și verificarea cu ușurință a veniturilor și cheltuielilor legate de proiect. 
b) Partenerii se vor asigura că orice raport financiar poate fi reconciliat ușor și în mod corespunzător cu sistemul de 
contabilitate și cu evidențele contabile și alte evidențe relevante de la baza acestuia. În acest scop, Partenerii vor pregăti și 
vor păstra reconcilieri adecvate, programe justificatoare, analize și defalcări în vederea inspectării și verificării. 
 
7.8 Păstrarea documentelor 
a) Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele contabile și documentele justificative legate de contractul de 
finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe a Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui 
audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie să fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze 
examinarea acestora, iar Liderul de proiect și partenerii vor informa AM / STC la cerere cu privire la locația exactă a 
acestora.  
b) Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest 
lucru. 
c) Documentele la care se face referire în acest paragraf includ: 
i) înregistrările contabile (computerizate sau manuale) din sistemul de contabilitate al Liderului de proiect și al 
Partenerilor, cum ar fi registrul general, subregistrele și fișa contabilă analitică, situația fluxurilor de numerar și 
înregistrările contabile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 
ii) Dovezile procedurilor de achiziție, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare; 
iii) Dovezi ale angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă; 
iv) Dovezile prestărilor de servicii, cum ar fi rapoarte aprobate, pontaje, biletele de transport, dovada de participare la 
seminarii, conferințe și cursuri de formare (inclusiv documentația și materialele obținute, certificatele) etc., documente 
care să dovedească organizarea de întâlniri, minute, liste de participanți; 
v) Dovezile de primire a mărfurilor, cum ar fi avizele de expediție de la furnizori; 
vi) Dovezile finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de recepție, rezultatele tangibile ale serviciilor, studiile, 
publicațiile; 
vii) Dovezi ale achizițiilor, cum ar fi facturi și chitanțe, dovezile prestării serviciilor sau livrării bunurilor; 
viii) Dovezi ale plăților, cum ar fi declarațiile bancare, notele de debit, dovada decontării de către contractant; 
ix) Dovezile faptului că taxele și / sau TVA-ul care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 
x) pentru cheltuielile cu combustibilul, o listă recapitulativă a distanțelor parcurse, consumul mediu al vehiculelor utilizate, 
costurile de combustibil și costurile de întreținere; 
xi) înregistrări de personal și de salarizare, cum ar fi contracte, declarații salariale, pontaje și orice alte documente 
referitoare la remunerația plătită. 
 

§8 Recuperarea fondurilor 
8.1 În cazul în care recuperarea este justificată în conformitate cu procedura aplicabilă, inclusiv în cazul în care procedura 
de atribuire sau executarea activităților proiectului sunt afectate de erori substanțiale, inclusiv încălcarea normelor privind 
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ajutoarele de stat sau nereguli sau prin fraudă atribuibilă partenerilor sau în cazul în care o sumă este plătită necuvenit, 
Partenerii se angajează să ramburseze aceste fonduri, parțial sau integral, împreună cu dobânda aferenta, în condițiile și în 
termenele limită și contul indicat de către Liderul de proiect . 
8.2 În cazul în care Partenerii nu au efectuat rambursarea la timp, conform prevederilor de la punctul 1, Liderul de proiect 
va întreprinde acțiuni în vederea recuperării sumelor, inclusiv inițierea procedurilor legale. Costurile acțiunilor care 
urmăresc recuperarea sumei vor fi suportate de către Parteneri. 
8.3 Dobânda menționată la punctul 8.1 se calculează ca cea a datoriilor fiscale și se aplică de la data în care fondurile 
prevăzute la punctul 8.1 este transferată în contul Partenerului. 
8.4 Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 8.3 de mai sus, dacă este cazul, Comisia Europeană, statul membru sau 
țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul în cauză pot să recupereze ei înșiși sumele, prin orice mijloace, de la 
Partenerul respectiv. 
8.5 Sumele care trebuie rambursate AM pot fi compensate cu sumele de orice fel datorate Partenerilor, după informarea 
acestora în acest sens. 
 

§ 9 Vizibilitate 
9.1 Liderul de proiect și partenerii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea 
Europeană a finanțat sau a cofinanțat proiectul prin Instrumentul european de vecinătate. Aceste măsuri trebuie să respecte 
Manualul de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. 
9.2 Liderul de proiect și Partenerii vor publica informațiile despre proiect, obiectivele atinse și rezultatele obținute pe site-
ul lor și / sau pe site-ul proiectului, dacă acesta există. 
9.3 Partenerii vor menționa proiectul și contribuția financiară a ENI - UE în informațiile sau materialele oferite grupurilor 
țintă, partenerilor finali, părților interesate, publicului larg, în rapoartele lor interne și anuale și în orice relații cu mass-
media. Acestea vor afișa drapelul UE și sigla programului ori de câte ori este cazul. 
9.4 Orice material scris sau publicație a Partenerilor cu privire la proiect, inclusiv cele utilizate / distribuite în timpul 
întâlnirilor și evenimentelor proiectului, trebuie să precizeze că proiectul a primit finanțare ENI / UE. Orice publicație a 
Partenerilor, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest 
document a fost elaborat cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document este responsabilitatea 
exclusivă a <numele partenerilor> și nu poate fi în niciun caz considerat ca reflectând poziția Uniunii Europene ". 
9.5 Liderul de proiect și Partenerii vor face public, la cerere, și vor autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și / 
sau să publice cel puțin, dar fără a se limita la numele și adresa acestora, naționalitatea, numele proiectului, rezumatul 
proiectului, finanțarea primită, durata, aria geografică, cheltuielile totale eligibile și valoarea maximă a subvenției și rata de 
finanțare a costurilor proiectului. 
 

§ 10 Confidențialitate 
10.1 Liderul de proiect și partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea asupra oricăror informații, indiferent de 
forma lor, dezvăluite în scris sau oral în legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord și identificate în scris ca fiind 
confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acordului și contractul de finanțare nerambursabilă. 
10.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful precedent, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și 
promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca fiind confidențiale. 
10.3 Liderul de proiect și partenerii nu vor folosi informații confidențiale în alte scopuri în afara îndeplinirii obligațiilor ce 
le revin în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă, dacă nu este convenit altfel cu AM. 
 
 

§ 11 Conflictul de interese 
11.1 În cadrul prezentul acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea 
responsabilităților în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă de către părți și interesul 
privat al persoanelor implicate în proiect care poate afecta în mod negativ exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor 
oricărei persoane implicate în implementarea / verificarea / controlul / auditul proiectului, din motive legate de viața 
familială, emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană. 
11.2 Liderul de proiect și partenerii se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a evita conflictele de 
interese și trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice situație care generează sau poate 
conduce la un astfel de conflict, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință a oricăror circumstanțe care 
au generat sau pot genera un astfel de conflict. Partenerul va soluționa conflictul de interese în termen de 30 de zile de la 
notificarea oricărei astfel de situații, fără a solicita nici o despăgubire din partea liderului de proiect. Liderul de proiect va 
notifica imediat STC și AM cu privire la orice conflict de interese care apare în timpul implementării proiectului, STC și 
MA rezervându-și dreptul de a verifica aceste circumstanțe și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 
11.3 Liderul de proiect și partenerii trebuie să se asigure că personalul acestora, inclusiv conducerea acestora, nu se află 
într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Liderul de proiect și Partenerii vor înlocui, imediat și fără 
despăgubiri din partea AM, orice membru al personalului acestora aflat într-o astfel de situație. 
11.4 Liderul de proiect și partenerii trebuie să respecte drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv 
acordurile multilaterale de mediu, precum și normale fundamentale de muncă convenite la nivel internațional. 
 

§12 Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor 
12.1 Legea aplicabilă acestui Acord este legea națională a liderului de proiect. 
12.2 În cazul apariției de litigii între părți legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord de parteneriat, 
se va încerca soluționarea acestora prin mediere. În acest scop, fiecare Partener va desemna un mediator independent. 
Sarcinile echipei de mediatori vor include pregătirea, în termen de o lună de la crearea echipei, a unei soluții a litigiului. 
12.3 Dacă Partenerii nu acceptă soluțiile propuse de mediatori, litigiul va fi supus soluționării de către instanța generală de 
judecată competentă de la sediul liderului de proiect.   
 

§ 13  Forța majoră 
13.1 Conform prezentului acord, "forța majoră" reprezintă orice evenimente neprevăzute care nu pot fi controlate de către 
niciuna dintre părțile prezentului Contract și care nu pot fi depășite prin depunerea diligenței necesare, cum ar fi grevele, 
conflicte de muncă sau alte tulburări industriale, acte ale inamicilor publici, războaie, declarate sau nu, blocade, insurecții, 
revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, erodări. O decizie a Uniunii Europene de a 
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suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării în 
cadrul contractului de finanțare nerambursabilă. 
13.2 Partenerul care invocă "forța majoră" are obligația de a notifica ceilalți Parteneri în termen de 5 zile de la data 
apariției cazului de "forță majoră" și de a dovedi existența acestei situații în termen de 15 zile. În cazul încetării situației de 
forță majoră, evenimentul trebuie notificat celorlalte părți în termen de 5 zile, indicând natura, durata probabilă și efectele 
previzibile ale problemei și trebuie luată orice măsură pentru a diminua posibilele daune. 
13.3 Dacă procedura de notificare nu este respectată, Partenerul responsabil va acoperi toate costurile. 
13.4 Execuția contractului de finanțare nerambursabilă este suspendată pe parcursului situației "forță majoră" 
 

§ 14 Modificarea acordului 
14.1 Modificările acestui acord de parteneriat pot fi făcute numai cu acordul tuturor părților. 
14.2 Orice intenție de a modifica acordul de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că acordul de 
parteneriat este o anexă la contractul de finanțare nerambursabilă, Liderul de proiect are răspunderea de a informa STC / 
AM cu privire la modificările intenționate și de a obține aprobarea prealabilă a acestora. Liderul de proiect va fi, de 
asemenea, informat cu privire la procedura aplicabilă ce trebuie urmată (notificare sau act adițional la contractul de 
finanțare nerambursabilă). 
14.3 Orice act adițional intră în vigoare a doua zi după semnarea acestuia de către ultima parte, cu excepția cazului în care 
confirmă modificările apărute în legislația națională / europeană aplicabilă cu privire la implementarea prezentului acord, 
modificări care intră în vigoare de la data la care respectivele actele juridice intră în vigoare. 
14.4 Orice încălcare a prevederilor prezentului acord poate duce la încetarea prezentului acord și la pierderea finanțării și  
rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit. 

 
§ 15 Alte prevederi 

În completarea prevederilor menționate mai sus, Liderul de proiect și Partenerii pot conveni asupra altor prevederi 
specifice care să fie incluse în prezentul acord de parteneriat, în măsura în care acestea respectă prevederile 
stabilite în Regulamentul nr. 897/2014 și cu condiția ca prevederile respective să nu contravină și să fie în totală 
conformitate  cu cele menționate în modelul acordului de parteneriat.] 

 
§ 16 Prevederi finale 

16.1 Acordul se încheie în <...> copii în limba engleză. Fiecare parte primește o copie a acordului de parteneriat. 
Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, toate comunicările din cadrul parteneriatului vor fi făcute în limba 
engleză. 

§ 17 Lista anexelor 
Următoarele anexe trebuie să respecte formularul de cerere de finanțare și să fie convenite între parteneri și anexate la 
Acordul de parteneriat (nu s-au furnizat formulare standard): 
Anexa 1: Împărțirea sarcinilor, a proprietății și a utilizării rezultatelor și efectelor proiectului între partenerii proiectului 
Anexa 2: Lista activităților programate 
Anexa 3: Bugetul proiectului care va fi pus în aplicare de către fiecare Partener 
Anexa 4: Programul cererilor de plată și rapoartelor interimare tehnico-financiare / raportului final de implementare 
 
Lider de proiect -  
Partenerul 1 – 
Partenerul n –  

 

HOTĂRÂREA NR. 102 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul 
Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului „Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for 
people in the border area Romania – Republic of Moldova” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.785/06.02.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Comun România – Republica 
Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranței și al securității, 
Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate; 

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

Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) și alin (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul 
Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului „Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the 
border area Romania – Republic of Moldova”. 

(2) Se aprobă modelul acordului de parteneriat anexat la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1) Se împuterniceşte dl. Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi cu 
realizarea tuturor demersurilor aferente iniţierii şi implementării proiectului „Health in Good Hands – Bigger 
Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, cât şi cu 
semnarea în numele Consiliului Judeţean Galaţi a acordului de parteneriat și a contractului de finanțare. 

(2) Se împuternicește dna. Doina CUCU, în calitate de Administrator Public în cadrul Consiliului Județean 
Galați să semneze cererea de finanțare și întreaga documentaţie aferentă proiectului. 
 

Art.3. (1) Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul „Health in Good Hands – Bigger 
Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, în valoare de 
maximum 95.000 Euro (echivalent în lei), din bugetul local al Judeţului Galaţi. 

(2) Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor necesare implementării 
proiectului, inclusiv cheltuieli neeligibile sau sume necesare pentru acoperirea tranşei intermediare sau finale. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre nu își produce efectele în cazul în care proiectul „Health in Good Hands – 
Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova” nu va 
obţine finanţare externă nerambursabilă. 
 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 
Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare 
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a 
prezentei hotărâri. 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 

ANEXĂ 

Programme funded by 
  the European Union    
 

Acord între liderul de proiect și parteneri pentru 
Programul Operațional Comun <România–Republica Moldova˃ 2014-2020 

 
ACORD DE PARTENERIAT

7
 

Acest acord de parteneriat este un document legal care oficializează relaţia dintre Liderul de proiect şi Partenerii de 
proiect reglementând dreptul reciproc, îndatoririle şi responsabilităţile, prevederile pentru un proiect optim şi un 
management financiar sănătos, precum şi pentru recuperarea fondurilor. 
 
 
Având în vedere: 

 Regulamentul (EU) Nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a unui 
instrument European de Vecinătate.  

 Regulamentul de implementare al Comisiei nr.897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (EU) nr.232/2014 a Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (”Regulamentul nr.897/2014”) 

 Programul Operațional Comun România – republica Moldova 2014-2020, aprobat de Comisia Europeană prin 
Decizia nr.9143/17.12.2015, 

 
Următorul acord este încheiat între: 

                                                           
1 Prezentul document oficial poate fi modificat şi adaptat nevoilor individuale, cadrului legal şi administrativ al Partenerilor proiectului, fără însă a contraveni 

bazei legale definite stabilite mai jos şi documentelor aferente apelului de propuneri de proiecte. 

Înainte de semnarea Contractului de finanţare nerambursabilă, Acordul de parteneriat trebuie să fie semnat de către Liderul de proiect şi Parteneri şi furnizat 

Secretariatului Tehnic Comun. Nedepunerea AP în termenul menţionat poate duce la întârzierea semnării contractului. 

Având în vedere faptul că prezentul Acord de parteneriat reprezintă doar un model, nu există nicio garanţie şi nicio răspundere în ceea ce priveşte integritatea, 

corectitudinea, actualizarea şi conformitatea completă cu legislaţia naţională şi a UE. 
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Denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Liderului de proiect, denumită în continuare “Lider de proiect”, 
reprezentată de către  
și  
Denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Partenerului 1, denumită în continuare “Partenerul 1”, reprezentată 
de către 
și 
…………….. 
 
pentru implementarea Proiectului [titlul proiectului], aprobată de către Comitetul Comun de Monitorizare al „Programului  
Operaţional Comun România–Republica Moldova 2014-2020” – la [data] la [locul]. 
 
§ 1 Obiectul acordului 

1.9 Obiectul prezentului acord de parteneriat este reprezentat de crearea unui parteneriat în vederea implementării proiectului 
finanțat prin Programul Operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, <titlul proiectului> și de definirea 
regulilor în vederea implementării comune a acestui proiect. 

1.10 Prin prezentul acord, părţile îşi stabilesc drepturile şi îndatoririle, modul de îndeplinire a sarcinilor şi  relaţiile dintre 
Liderul de proiect şi Parteneri care se vor aplica în scopul îndeplinirii obiectivelor Acţiunii sus-menţionate. 

1.11 Termenii şi condiţiile acestui acord de voinţă, reprezentat de prezentul acord şi anexele acestuia, sunt cunoscuți şi acceptați 
de către liderul de proiect și de către toţi partenerii. 

1.12 Prin acest acord, părţile au acceptat şi au stabilit de comun acord prevederile contractului de finanțare nerambursabilă, așa  
cum au fost acestea comunicate de către liderul de proiect, precum și valoarea finanțării nerambursabile şi procentajul din 
costurile totale eligibile ale proiectului care urmează a fi finanţat de Autoritatea Comună de Management. 
 
§ 2 Durata acordului 

2.5 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare nerambursabilă și are aceeași 
perioadă de valabilitate ca și contractul. 

2.6 Acordul de parteneriat va continua până la îndeplinirea completă a tuturor obligaţiilor Liderului de proiect și ale 
partenerilor, după cum sunt acestea stabilite în Contractul de finanţare nerambursabilă. 
 
§ 3 Împărțirea sarcinilor între parteneri 
Activităţile care urmează a fi implementate de către Liderul de proiect şi Partenerii acestuia sunt specificate în Cererea de 
finanțare. 
 
 

§ 4 Valoarea proiectului 
Valoarea totală a proiectului este de [suma în cifre] EURO, [suma în litere] din care: 
-valoarea totală eligibilă a proiectului este de [suma în cifre] EURO 
- contribuţia ENI este de [suma în cifre] EUR şi  […] % 
-contribuţia proprie a liderului de proiect și a partenerilor este de [suma în cifre]) şi […]%  
Defalcarea bugetului proiectului pe liderul de proiect și pe parteneri este rezumată în tabelul de mai jos: 

Părți 

Grant (contribuția 
ENI)/ partener 

Contribuția 
proprie a 
partenerilor 

Contribuția 
proprie 
pentru 
primul an 
de 
implementa
re 

Total buget/partener 

EUR %
8
 EUR %

9
 EUR EUR % 

Lider de proiect        

Partener 1        

Partener n        

 
 

§ 5 Plăți 
5.1 Identificările financiare aferente conturilor speciale ale proiectului 
a) În vederea primirii şi efectuării plăţilor pentru implementarea proiectului, liderul de proiect va furniza Secretariatului 
Tehnic Comun identificările financiare aferente conturilor în Euro şi în monedă naţională deschise de către toţi partenerii 
proiectului, pentru a fi utilizate pentru managementul financiar al părţii lor din bugetul proiectului. 
b)  Identificările financiare trebuie furnizate în original. 
c) Toate plăţile vor fi făcute în Euro. 
 
5.2 Transferul tranşei de prefinanţare 
Transferul tranşei de prefinanţare va fi efectuată de către liderul de proiect partenerilor nu mai târziu de 20 de zile 
calendaristice de la data efectuării plății tranșei de prefinanțare  de către Autoritatea Comună de Management (ACM) în 
contul liderului de proiect. 
5.3 Transferuri ulterioare ale fondurilor 

                                                           
2 Calculat ca procent din finanțarea totală primită de proiect. 
3 Calculat ca procent din totalul cofinanțării care trebuie asigurată de proiect. 
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a) În urma cererilor de plată individuale depuse de parteneri, Liderul de proiect este răspunzător de transferul fondurilor în 
conturile Partenerilor de proiect într-un cuantum adecvat, în conformitate cu cererea de plată aprobată de către Autoritatea 
Comună de Management. 
b) În acest sens, liderul de proiect trebuie să informeze partenerii asupra intenţiei de a depune o cerere de plată colectivă  la 
Autoritatea Comună de Management/STC în timp util, pentru a le permite să-şi pregătească cererile individuale de plată a 
prefinanţării. 
c) Condiția pentru a depune la AM o cerere colectivă de plată (intermediară/finală) este ca cererile de plată  individuale 
depuse de partenerii de proiect la liderul de proiect să fie însoţite de raportul de verificare a cheltuielilor corespunzător, 
conform instrucțiunilor AM, elaborat de un controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel 
național. 
d) În acest sens, liderul de proiect şi toţi partenerii trebuie să-şi pună documentele la dispoziția controlorilor.  Pe baza 
rapoartelor tehnice și financiare întocmite de liderul de proiect și de parteneri  și a dovezilor corespunzătoare, fiecare 
controlor verifică dacă costurile declarate sunt eligibile și elaborează un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate 
cu instrucțiunile AM. 
e) Liderul de proiect și partenerii acordă controlorilor toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării. 
f) Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final acoperă toate cheltuielile care nu 
sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a cheltuielilor. 
g) În cazul în care Liderul de proiect nu primește de la unul sau mai mulți parteneri cererea de plată individuală însoțită de 
raportul (rapoartele) de verificare a cheltuielilor corespunzător (corespunzătoare), acesta poate totuși să depună cererea de 
plată intermediară, cu condiția ca justificarea adecvată să fie analizată și aprobată ex-ante de către AM. În această situație, 
AM va reduce prefinanțarea intermediară cu cotele de subvenție corespunzătoare Partenerului (partenerilor) care nu a (au) 
depus cererea (cererile) de plată individuale. 
h) În cazul proiectelor care presupun infrastructură, Partenerii trebuie să transmită liderului de proiect, în termen de 6 luni 
de la data începerii implementării, dar anterior depunerii cererii de plată individuale intermediare, studiul/studiile de 
fezabilitate sau alte documente echivalente, autorizația de construire și orice alte detalii de execuție, consimțăminte, 
aprobări, autorizații și acorduri, traduse în limba engleză, ca fotocopii certificate "Conform cu originalul", în măsura în 
care acestea sunt prevăzute de legile naționale ale respectivei țări și sunt obligatorii pentru începerea execuției 
infrastructurii. În absența documentelor menționate mai sus, plata tranșei intermediare nu va fi efectuată, iar AM poate 
înceta contractul de finanțare nerambursabilă. (prevederi valabile numai pentru proiectele soft cu o componentă de 
infrastructură). 
i) Transferul de fonduri către Parteneri trebuie efectuat fără întârziere, la timp, în așa fel încât să permită implementarea  
fără probleme a proiectului, numai în conturile în EURO indicate în Identificările Financiare furnizate de Parteneri, cel 
târziu la 20 de zile calendaristice de la data efectuării plății de către Autoritatea de Management (MA) în contul Liderului 
de proiect. În cazul în care Liderul de proiect consideră că transferul nu ar trebui făcut către unul sau mai mulți parteneri, 
fie pentru că fondurile UE ar putea fi periclitate, fie pentru că contractul a fost / este încălcat de către partenerul / partenerii 
în cauză, acesta se va consulta în acest sens cu Autoritatea de Management.  
j) Dacă apar situații excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să 
oprească plățile către parteneri (i). AM va efectua plățile în funcție de disponibilitatea fondurilor. 
k) Liderul de proiect are răspunderea de a verifica cu partenerii și de a informa periodic Autoritatea de Management cu 
privire la măsura în care cofinanțarea proiectului este furnizată conform angajamentelor din cadrul prezentului acord. 
 

§ 6 Drepturile și obligațiile liderului de proiect 
6.1 Comunicarea cu structurile de management ale programului 
a) Liderul de proiect este intermediarul pentru toate comunicările dintre Parteneri și AM/STC. Fără a aduce atingere 
acestei prevederi, dacă situația o impune, AM/STC se poate adresa direct oricăruia dintre Parteneri, informând în același 
timp Liderul de proiect. Liderul de proiect este obligat să pună la dispoziția celorlalți parteneri, atât pe suport de hârtie, cât 
și pe suport electronic, toate documentele și informațiile primite de la AM / STC care sunt relevante și necesare pentru 
desfășurarea activităților acestora. 
b) Partenerii pot solicita în orice moment Liderului de proiect să contacteze AM/STC pentru clarificări sau informații ce 
sunt necesare în vederea implementării corecte a părții ce le revine din Proiect. În astfel de cazuri, partenerii trebuie să 
transmită Liderului de proiect toate informațiile și documentele relevante necesare pentru a susține solicitarea, iar Liderul 
de proiect trebuie să transmită această solicitare către AM/ JTS fără întârziere. 
 
6.2. Contractul de finanțare nerambursabilă 
a) În termen de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului, Liderul de proiect are răspunderea de a pune la 
dispoziția tuturor partenerilor o copie a contractului, inclusiv anexele sale. Partenerii trebuie să confirme în scris Liderului 
de proiect primirea contractului și a anexelor acestuia. Liderul de proiect trebuie să obțină consimțământul partenerilor 
înainte de a iniția orice modificare a contractului de finanțare nerambursabilă. 
b) Acordul fiecărui partener trebuie exprimat în scris și anexat oricărei cereri de modificare a contractului de finanțare 
nerambursabilă înaintate AM / STC de către  Liderul de proiect  
 
6.3 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă 
a) Liderul de proiect nu poate delega nici total, nici parțial, sarcinile pe care le are față de parteneri sau alte entități.. 
b) Liderul de proiect își asumă răspunderea pentru asigurarea implementării întregului proiect, respectiv pentru 
monitorizarea și asigurarea implementării întregului proiect în conformitate cu contractul de finanțare nerambursabilă, cu 
Ghidul pentru solicitanții de finanțare nerambursabilă, cu programul și legislația UE și națională aplicabilă, și asigură 
coordonarea tuturor partenerilor în decursul implementării acestuia. 
c) Liderul de proiect este responsabil de gestionarea corectă a sumelor ENI, în conformitate cu prevederile contractului de 
finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord. În acest scop, acesta are acces la toate locurile / documentele relevante, 
pe care le va utiliza exclusiv pentru a verifica dacă implementarea respectă contractul de finanțare nerambursabilă / dacă 
sumele ENPI sunt gestionate corect . 
d) Liderul de proiect asigură începerea implementării proiectului la timp și implementarea întregului proiect în timp util și  
în conformitate cu obligațiile prevăzute în contractul de finanțare. 
e) Înainte de semnarea contractului de finanțare, până la efectuarea vizitei pe teren, Liderul de proiect trebuie să verifice, 
prin orice mijloace, că informațiile furnizate de Parteneri în formularul cererii de finanțare sunt reale și exacte (de 
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exemplu, disponibilitatea materialelor, contribuțiile financiare și umane la proiect), precum și orice alte informații 
referitoare la Parteneri și menționate în formularul cererii de finanțare. 
f) Liderul de proiect  este responsabil de monitorizarea progresului rezultatelor proiectului și a indicatorilor de rezultat pe 
parcursul implementării. De asemenea, este responsabil să monitorizeze respectarea aranjamentelor de durabilitate descrise 
în proiect și impuse prin contract și să informeze prompt AM cu privire la orice abatere. 
g) Liderul de proiect are răspunderea de a implementa activitățile stabilite cu Partenerii, necesare pentru atingerea 
completă a obiectivelor proiectului, așa cum se prevede în contractul de finanțare nerambursabilă. 
h) Liderul de proiect este singurul care primește, în numele tuturor partenerilor, plățile din partea AM. Liderul de proiect 
va asigura efectuarea ulterioară adecvată a plăților către parteneri, fără întârzieri și în completă conformitate cu prevederile 
prezentului acord. Nu se vor deduce sau reține sume și nu se vor percepe taxe cu efect echivalent care să reducă sumele 
destinate partenerilor. În ciuda prevederilor prezentului paragraf, se vor aplica prevederile articolului 5.4. 
i) Liderul de proiect va notifica AM /STC cu privire la orice modificare a situației juridice, financiare, tehnice, 
organizaționale sau legată de proprietate a liderului de proiect sau a oricăruia dintre parteneri care afectează implementarea 
proiectului, precum și cu privire la orice schimbare a numelui, adresei sau reprezentantului legal al liderului de proiect sau 
al partenerilor. 
j) Liderul de proiect va notifica AM cu privire la orice evenimente care ar putea avea drept consecință întârzieri în 
implementarea proiectului și / sau care ar putea afecta bugetul, indiferent dacă descoperă aceste evenimente singur sau 
dacă îl informează alți parteneri. 
k) Liderul de proiect este răspunzător, alături de toți partenerii, de furnizarea și încărcarea în sistemul electronic al 
Programului a tuturor documentelor și informațiilor legate de implementarea proiectului în conformitate cu instrucțiunile 
AM / STC, în special a rapoartelor, a cererilor de modificare și a cererilor de plată. În cazul în care sunt necesare informații 
de la parteneri, Liderul de proiect este responsabil de obținerea, verificarea și coroborarea acestor informații înainte de a le 
transmite AM / STC. 
 
6.4 Raportarea 
a) Liderul de proiect este responsabil alături de toți partenerii de furnizarea și încărcarea în sistemul electronic al 
Programului a tuturor documentelor și informațiilor legate de implementarea proiectului în conformitate cu instrucțiunile 
AM / STC, în special a rapoartelor, a cererilor de modificare și a cererilor de plată . În cazul în care sunt necesare 
informații de la parteneri, Liderul de proiect este responsabil de obținerea, verificarea și coroborarea acestor informații 
înainte de a le transmite AM / STC. 
b) Liderul de proiect colectează toate documentele de la Parteneri pentru a completa raportul intermediar tehnic și financiar 
/ raportul final de implementare, rapoartele de progres la patru (4) luni (pentru proiectele obișnuite) / 6 luni pentru 
rapoartele de progres LIP, cererile de plată și toate celelalte documente necesare și notifică partenerii cu privire la 
termenele limită de depunere a acestora. 
c) Liderul de proiect cere orice informații și documente suplimentare de la Parteneri care sunt necesare pentru redactarea 
documentelor solicitate de AM / STC. Liderul de proiect are obligația de a menționa în cerere termenul limită pentru 
Parteneri. 
d) Liderul de proiect trebuie să transmită periodic fiecărui Partener copii ale rapoartelor depuse la STC / AM, precum și 
planurile de acțiune rezultate în urma analizei acestor rapoarte de către STC / AM și va informa partenerii cu privire la 
comunicările relevante cu organismele de implementare a programului. 
e) Liderul de proiect asigură corectitudinea raportului intermediar tehnic și financiar / raportului final de implementare, a 
rapoartelor de progres la patru (4) luni, a cererilor de plată și a tuturor documentelor întocmite de Parteneri și verifică dacă 
cheltuielile prezentate de Parteneri au fost realizate în conformitate cu instrucțiunile MA. 
f) Liderul de proiect se asigură că cheltuielile prezentate de Parteneri au fost suportate în scopul implementării proiectului 
și corespund activităților stabilite în contractul de finanțare nerambursabilă. 
g) Liderul de proiect informează toți Partenerii cu privire la aprobarea raportului intermediar tehnic și financiar / raportului 
final de implementare și a cererilor de plată. 
h) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Liderul de proiect și Partenerii vor prezenta anual 
rapoarte privind asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform prevederilor din formularul cererii de finanțare și / 
sau conform recomandărilor oricărei misiuni de monitorizare pe o perioadă de cinci ani, începând din primul an de la data 
plății tranșei finale a proiectului. Termenul limită anual de depunere a rapoartelor menționate mai sus este de maximum 30 
de zile din ziua și luna plății tranșei finale a proiectului. 
i) Liderul de proiect este responsabil de urmărirea activităților proiectului, a sumelor primite de la AM și a transferurilor  
către Parteneri și este de asemenea responsabil să se asigure că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea 
implementării proiectului sunt executate cu respectarea termenelor limită. 
j) Liderul de proiect trebuie să notifice toți partenerii în legătură cu orice situație care poate duce la imposibilitate 
temporară sau permanentă sau la orice alte neajunsuri în implementarea acțiunii. 
 
 
6.5 Vizitele de monitorizare în teren 
a) Liderul de proiect va centraliza documentele justificative privitoare la activitățile desfășurate de către toți Partenerii, 
pentru a fi prezentate în cadrul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 
b) În urma vizitelor pe teren, Liderul de proiect va trimite fiecărui Parteneri copii ale rapoartelor vizitelor pe teren și are 
răspunderea de a se asigura că măsurile recomandate de STC / AM pentru îmbunătățirea implementării proiectului sunt 
executate în termenele limită. 
 
6.6 Nereguli   
a În cazul în care se constată o neregulă, Liderul de proiect va comunica tuturor Partenerilor să ia toate măsurile necesare 
pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
descoperirii neregulii. 
b) Pentru neregulile comise de un partener, Liderul de proiect are dreptul să se îndrepte împotriva respectivului partener,  
prin orice mijloace legale de acțiune, pentru a recupera sumele plătite de AM. 
c) Liderul de proiect este obligat să restituie sumele utilizate necorespunzător în raport cu utilizarea prevăzută a acestora, 
fără respectarea procedurilor obligatorii și plătite în mod necuvenit, în termenul și în condițiile specificate de către 
autoritatea de management. 
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d) Liderul de proiect se va asigura că toți partenerii pun în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, rezultate din 
misiunile de audit ale Comisiei Europene, ale Oficiului European de Luptă Antifraudă, ale Curții de Conturi Europene, ale 
Autorității de Management, ale Secretariatului Tehnic Comun și ale controlorilor sau auditorilor externi, în termenele 
stabilite. 
 

§ 7 Drepturi și obligații ale partenerilor 
7.1 Comunicarea cu liderul de proiect 
a) Partenerii au obligația de a răspunde la orice solicitare a Liderului de proiect în termenul prevăzut în cererea respectivă. 
b) Partenerii se vor asigura că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul 
Liderului de proiect către MA / STC, cu excepția cazurilor în care MA / JTS trimite cereri direct Partenerilor; în aceste 
cazuri, Partenerii se adresează direct MA / STC, cu copie către Liderul de proiect. 
c) Partenerii sunt de acord să facă aranjamentele interne adecvate pentru coordonarea și reprezentarea internă a partenerilor 
față de AM pentru orice chestiune referitoare la contractul de finanțare nerambursabilă și la prezentul acord, în 
conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă și ale prezentului acord și în conformitate cu 
legislația (legislațiile) aplicabilă (aplicabile). 
 
7.2 Implementarea contractului de finanțare nerambursabilă  
a) Partenerii realizează proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că proiectul este implementat în conformitate cu contractul de finanțare, inclusiv cu Descrierea proiectului din 
Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanții de finanțare, cu programul și legislația UE și națională și cu prezentul 
acord. În acest scop, Partenerii pun în aplicare proiectul cu transparență și diligență, în conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și materiale necesare pentru punerea în aplicare a părții lor 
din proiect, așa cum este specificat în Descrierea proiectului; 
b) Partenerii înțeleg și sunt de acord că, pentru buna punere în aplicare a proiectului, AM, direct sau prin STC, poate emite 
instrucțiuni, linii directoare și manuale obligatorii. 
c) Partenerii sunt responsabili, împreună sau separat, de îndeplinirea oricărei obligații care le revine conform contractului 
de finanțare nerambursabilă și prezentului acord. În acest sens, partenerii sunt responsabili din punct de vedere juridic și 
financiar pentru activitățile pe care le pun în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primesc. 
d) Partenerii se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea 
temporară a fondurilor pentru implementarea corespunzătoare a proiectului între plățile din program. 
e) Partenerii trebuie să informeze periodic Liderul de proiect cu privire la cofinanțarea acordată și cheltuită în timpul 
implementării proiectului. 
f) Partenerii trebuie să respecte legislația națională și europeană în general și, în special, legislația cu privire la achizițiile 
publice, ajutoarele de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și protecția mediului. 
g) Partenerii trebuie să notifice liderul de proiect despre orice situație care poate duce la imposibilitate temporară sau 
permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea acțiunii în maxim 3 zile lucrătoare de la eveniment. 
h) Partenerii se vor asigura că sunt total îndreptățiți să utilizeze orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală 
necesare pentru punerea în aplicare a contractului de grant. 
i) Partenerii acordă AM / STC, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de 
a utiliza liber și cum consideră necesar și, în special, de a stoca, modifica, traduce, afișa, reproduce prin orice procedură  
tehnică, de a publica sau de a comunica pe orice suport toate documentele care derivă din proiect, indiferent de forma lor, 
cu condiția să nu încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 
j) Partenerii vor permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile naționale din țările participante la Program, AM / STC și orice 
organisme / entități autorizate de către AM sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot exercita 
controlul asupra incintelor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerii trebuie să ia 
toate măsurile pentru a-și facilita munca. 
Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractanților, subcontractanților și oricăror destinatari ai sprijinului 
financiar care au beneficiat de finanțare din partea Uniunii. În acest scop, Partenerii se vor asigura, prin dispoziții 
contractuale și prin orice alte mijloace de care dispun, că aceste persoane au, din punct de vedere juridic, aceleași obligații 
ca Partenerii față de Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, 
autoritățile naționale din țările participante la program, AM / STC și orice alte organisme / entități autorizate de către AM 
sau de către instituțiile și organismele menționate mai sus și că documentația proprie poate remedia orice neajuns în 
aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 
k) Partenerii vor permite entităților menționate mai sus: 

a) să acceseze amplasamentele și locațiile unde este implementat proiectul; 
b) să examineze sistemele contabile și de informare, documentele și bazele sale de date privind gestiunea tehnică și 
financiară a proiectului; 
c) să copieze documentele; 
d) să efectueze controale la fața locului; 
e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru 
finanțarea proiectului. În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții la 
fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene privind protecția intereselor 
financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

l) Partenerii înțeleg și sunt de acord că AM poate înființa un Comitet de coordonare care să conțină, inter alia, membri ai 
AM, STC, Autorități Naționale și Parteneri. Partenerii înțeleg și sunt de acord că Comitetul director poate emite 
recomandări pentru buna executare a contractului de finanțare nerambursabilă.  Mai mult, Partenerii înțeleg și sunt de 
acord să desemneze cel puțin o persoană care să participe la reuniunile Comitetului de coordonare la cererea AM / STC. 
(prevederi disponibile numai pentru LIP-uri, proiecte hard și proiecte soft cu o componentă de infrastructură). 
m) Partenerii vor participa la evenimentele din cadrul programului și, în mod obligatoriu, la instruirile organizate de 
organismele din cadrul programului. 
 
7.3 Norme privind achizițiile  
a) În cazul în care Partenerii trebuie să încheie contracte de achiziții cu anumiți contractanții pentru a desfășura anumite 
activități de proiect, aceștia vor respecta normele privind achizițiile prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 
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(b) Autoritățile contractante sau entitățile contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de atribuire a 
contractelor) din statele membre vor aplica legile, reglementările și prevederile administrative naționale adoptate în 
legătură cu legislația Uniunii, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 
(c) În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la articolele 52.2-56 din 
Regulamentul nr. 897/2014, la care se adaugă următoarele: 
i) Partenerii / Liderii de proiect stabiliți în Republica Moldova aplică prevederile privind Achizițiile și subvențiile pentru 
acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de procedură (în 
special capitolele 2, 3 și 4 din PRAG, 5 și 8), în vigoare la data lansării cererii de propuneri disponibile la adresa 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do; 
Partenerii / liderii de proiect care nu sunt autorități contractante sau entități contractante în sensul legislației Uniunii 
aplicabile procedurilor de achiziție stabilite în România vor aplica prevederile Achizițiilor și subvențiilor pentru acțiuni 
externe ale Uniunii Europene (PRAG), inclusiv formularele și detaliile referitoare la fiecare tip de proceduri (în special 
capitolele 2, 3, 4, 5 și 8 din PRAG), în vigoare la data lansării cererii de propuneri, disponibil la 
http://ec.europa.eu/europeaid/ prag /, și respectiv http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do. 
În toate cazurile, prevalează dispozițiile privind publicarea, prevăzute de articolele 53-55 din Regulamentul de punere în 
aplicare nr. 897/2014 al Comisiei. În acest sens, Partenerul / Partenerii potențiali menționați la punctul 9.3 trebuie să 
prezinte anunțul de participare pentru publicare Secretariatului Tehnic Comun în formă electronică, cu cel puțin 15 zile 
înainte de data prevăzută pentru publicare și trebuie să organizeze publicarea simultană a unor anunțuri de participare 
identice direct și în alte mass-media adecvate. 
În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la articolele 8 și 9 din Regulamentul (UE) 
nr. 236/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
 
7.4 Raportarea 
a) Fiecare Partener trebuie să transmită Liderului de proiect  toate documentele necesare pentru elaborarea documentelor 
specifice solicitate de către AM / STC sau de către alte organisme de implementare ale programului. Prin urmare, 
Partenerii trebuie să transmită Liderului de proiect datele necesare pentru întocmirea rapoartelor, situațiilor financiare și a 
altor informații sau documente cerute de Contractul de finanțare nerambursabilă și de anexele acestuia și de prezentul 
Acord, precum și orice informații necesare în cazul auditurilor, verificărilor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor în 
termenul stabilit de către Liderul de proiect; 
b) Partenerii sprijină Liderul de proiect în întocmirea raportului interimar tehnic și financiar / raportului final privind 
implementarea, a rapoartelor de progres la patru (4) luni, depun cererile de plată și furnizează datele, documentele și 
dovezile necesare în termenul stabilit de către liderul de proiect 
c) Partenerii trebuie să trimită în timp util liderului de proiect rapoartele corespunzătoare părții care le revine din proiect, în 
conformitate cu calendarul convenit cu Liderul de proiect. Rapoartele trebuie să fie elaborate în limba engleză și semnate 
de reprezentantul legal al Liderului de proiect. Rapoartele vor fi depuse în euro. În scopul raportării, conversia în euro se 
face de către fiecare partener la cursul de schimb lunar contabil al Comisiei Europene din luna în care au fost depuse 
cheltuielile spre verificare. 
d) Partenerii trebuie să depună la organismul de control documentele originale referitoare la cheltuielile efectuate și plătite 
în perioada de raportare, care să conțină codul de proiect, și apoi să depună la Liderul  de proiect rapoartele tehnice și 
financiare și raportul de verificare a cheltuielilor, în vederea centralizării, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul 
limită pentru depunerea cererilor de plată către STC. 
e) Partenerii vor asigura echipamentul IT necesar și o conexiune de internet adecvată pentru a comunica cu Programul în 
mod corespunzător. 
f) Partenerii trebuie să încarce date în sistemul electronic al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM / STC. 
g) În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerii vor furniza AM / STC, prin intermediul 
Liderului de proiect, toate informațiile necesare legate de asigurarea aspectelor legate de durabilitate, conform indicațiilor 
din formularul cererii de finanțare și / sau recomandărilor oricăror misiuni de monitorizare, în termenul stabilit de Liderul  
de proiect. 
h) MA / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în 
termenul stabilit în cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării. Partenerii se angajează să furnizeze 
Liderului de proiect toate informațiile solicitate în termenul stabilit de solicitarea acestuia. În plus, Partenerii vor facilita, la 
cererea AM / STC, reuniunile, interviurile, sondajele etc. cu sau în cadrul grupurilor țintă ale proiectului / partenerilor 
finali / principalelor părți interesate. 
i) Partenerii vor informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului cu suficient timp 
înainte, dar cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea evenimentului. 
j) Partenerii  vor implementa cu atenția cuvenită și în termenele stabilite măsurile recomandate de STC / AM în planurile 
de acțiune. 
 
7.5 Monitorizarea la vizitele în teren 
Partenerii vor pune la dispoziție toate documentele necesare auditului, controlului sau evaluării, vor furniza informațiile 
necesare și vor acorda acces în sediul acestora. Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele contabile și 
documentele justificative legate de contractul de finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe a 
Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie să 
fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Liderul de proiect și partenerii vor informa 
AM / STC la cerere cu privire la locația exactă a acestora. Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în 
forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru. 
b) În cazul în care unul dintre parteneri renunță la parteneriat, toate documentele legate de proiect trebuie trimise în 
original liderului de proiect, pentru controalele viitoare. 
c) Partenerii trebuie să pună în aplicare măsurile incluse în planul de acțiune, în termenele stabilite de către Liderul de 
proiect / AM, în conformitate cu recomandările rezultate din misiunile de audit ale Comisiei Europene, Oficiului European 
de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, Autorității de Management, Secretariatul Tehnic Comun și ale oricărui 
controlor sau auditor extern. 
d) Partenerii sunt de acord să le fie prelucrate  datele personale în vederea monitorizării, controlului, promovării și 
evaluării obiectivelor Programului. 
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e) Partenerii au răspunderea  de a furniza liderului de proiect dovezi ale activităților desfășurate, pentru a fi prezentate în 
timpul vizitelor pe teren, conform solicitărilor. 
f) Partenerii vor asigura accesul în incintele și la documentele proprii dacă sunt informați privind organizarea unei vizite de 
monitorizare pe teren în amplasamentele unde este implementat proiectul. 
g) Partenerii vor sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate pe rezultate, inclusiv, dar fără a se limita la 
furnizarea / asigurarea furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 
 
7.6  Nereguli și sancțiuni administrative și financiare 
a) Toți Partenerii înțeleg că AM are dreptul să verifice și să controleze utilizarea corectă a fondurilor de către Liderul de 
proiect sau de către Parteneri. Verificările efectuate de către STC / AM vor acoperi aspecte administrative, financiare, 
tehnice și fizice ale proiectului, după caz. STC / AM este responsabil de controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor de 
către Liderul de proiect sau de către parteneri, prin prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor și recuperarea sumelor  
plătite în mod necuvenit, inclusiv a dobânzilor pentru întârzierea efectuării plăților, dacă este cazul. 
b) Partenerii sunt răspunzători de toate neregulile constatate în implementarea sarcinilor Proiectului atribuite unui anumit 
Partener în Formularul cererii de finanțare și de orice sancțiuni administrative și / sau penalități financiare impuse de AM 
în legătură cu neregulile individuale sau sistemice detectate în proiect. În cazul neregulilor comise de un Partener, Liderul 
de proiect are dreptul să îndrepte împotriva Partenerului respectiv prin orice mijloace legale, pentru a recupera sumele 
plătite de AM. 
c) Orice plată suplimentară efectuată de Liderul de proiect către un Partener este considerată sumă plătită în mod 
necuvenit, iar Partenerul trebuie să restituie sumele respective în termen de 30 de zile de la data primirii notificării de la 
Liderul de proiect. Comisioanele bancare rezultate din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit vor fi suportate 
exclusiv de către partenerul în cauză. 
d) Fiecare Partener, inclusiv Liderul de proiect, este răspunzător în fața celorlalți Parteneri și va plăti pentru daunele 
rezultate din nerespectarea sarcinilor și obligațiilor stabilite prin prezentul acord. 
e) Fiecare Partener este răspunzător de daunele cauzate terților din propria vină în timpul implementării proiectului. 
f) În cazul neregulilor descoperite după plata finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct AM, notificând  Liderul 
de proiect cu privire la această opțiune. 
7.7 Înregistrările contabile 
a) Partenerii vor ține înregistrări contabile corecte și regulate legate de implementarea proiectului, utilizând un sistem 
contabil adecvat în partidă dublă. Înregistrările contabile: 
i) pot fi o parte integrantă sau un adaos al sistemului uzual al Partenerilor; 
(ii) vor respecta politicile și normele contabile aplicabile în țara în cauză; 
(iii) vor permite urmărirea, identificarea și verificarea cu ușurință a veniturilor și cheltuielilor legate de proiect. 
b) Partenerii se vor asigura că orice raport financiar poate fi reconciliat ușor și în mod corespunzător cu sistemul de 
contabilitate și cu evidențele contabile și alte evidențe relevante de la baza acestuia. În acest scop, Partenerii vor pregăti și 
vor păstra reconcilieri adecvate, programe justificatoare, analize și defalcări în vederea inspectării și verificării. 
7.8 Păstrarea documentelor 
a) Partenerii vor păstra toate înregistrările, documentele contabile și documentele justificative legate de contractul de 
finanțare pe o perioadă de cinci ani de la plata ultimei tranșe a Programului și, în orice caz, până la finalizarea oricărui 
audit, verificări, recurs, litigiu sau reclamații. Acestea trebuie să fie ușor accesibile și depuse astfel încât să faciliteze 
examinarea acestora, iar Liderul de proiect și partenerii vor informa AM / STC la cerere cu privire la locația exactă a 
acestora.  
b) Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest 
lucru. 
c) Documentele la care se face referire în acest paragraf includ: 
i) înregistrările contabile (computerizate sau manuale) din sistemul de contabilitate al Liderului de proiect și al 
Partenerilor, cum ar fi registrul general, subregistrele și fișa contabilă analitică, situația fluxurilor de numerar și 
înregistrările contabile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 
ii) Dovezile procedurilor de achiziție, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare; 
iii) Dovezi ale angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă; 
iv) Dovezile prestărilor de servicii, cum ar fi rapoarte aprobate, pontaje, biletele de transport, dovada de participare la 
seminarii, conferințe și cursuri de formare (inclusiv documentația și materialele obținute, certificatele) etc., documente 
care să dovedească organizarea de întâlniri, minute, liste de participanți; 
v) Dovezile de primire a mărfurilor, cum ar fi avizele de expediție de la furnizori; 
vi) Dovezile finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de recepție, rezultatele tangibile ale serviciilor, studiile, 
publicațiile; 
vii) Dovezi ale achizițiilor, cum ar fi facturi și chitanțe, dovezile prestării serviciilor sau livrării bunurilor; 
viii) Dovezi ale plăților, cum ar fi declarațiile bancare, notele de debit, dovada decontării de către contractant; 
ix) Dovezile faptului că taxele și / sau TVA-ul care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 
x) pentru cheltuielile cu combustibilul, o listă recapitulativă a distanțelor parcurse, consumul mediu al vehiculelor utilizate, 
costurile de combustibil și costurile de întreținere; 
xi) înregistrări de personal și de salarizare, cum ar fi contracte, declarații salariale, pontaje și orice alte documente 
referitoare la remunerația plătită. 

§8 Recuperarea fondurilor 
8.1 În cazul în care recuperarea este justificată în conformitate cu procedura aplicabilă, inclusiv în cazul în care procedura 
de atribuire sau executarea activităților proiectului sunt afectate de erori substanțiale, inclusiv încălcarea normelor privind 
ajutoarele de stat sau nereguli sau prin fraudă atribuibilă partenerilor sau în cazul în care o sumă este plătită necuvenit, 
Partenerii se angajează să ramburseze aceste fonduri, parțial sau integral, împreună cu dobânda aferenta, în condițiile și în 
termenele limită și contul indicat de către Liderul de proiect. 
8.2 În cazul în care Partenerii nu au efectuat rambursarea la timp, conform prevederilor de la punctul 1, Liderul de proiect 
va întreprinde acțiuni în vederea recuperării sumelor, inclusiv inițierea procedurilor legale. Costurile acțiunilor care 
urmăresc recuperarea sumei vor fi suportate de către Parteneri. 
8.3 Dobânda menționată la punctul 8.1 se calculează ca cea a datoriilor fiscale și se aplică de la data în care fondurile 
prevăzute la punctul 8.1 este transferată în contul Partenerului. 
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8.4 Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 8.3 de mai sus, dacă este cazul, Comisia Europeană, statul membru sau 
țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul în cauză pot să recupereze ei înșiși sumele, prin orice mijloace, de la 
Partenerul respectiv. 
8.5 Sumele care trebuie rambursate AM pot fi compensate cu sumele de orice fel datorate Partenerilor, după informarea 
acestora în acest sens. 

§ 9 Vizibilitate 
9.1 Liderul de proiect și partenerii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea 
Europeană a finanțat sau a cofinanțat proiectul prin Instrumentul european de vecinătate. Aceste măsuri trebuie să respecte 
Manualul de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. 
9.2 Liderul de proiect și Partenerii vor publica informațiile despre proiect, obiectivele atinse și rezultatele obținute pe site-
ul lor și / sau pe site-ul proiectului, dacă acesta există. 
9.3 Partenerii vor menționa proiectul și contribuția financiară a ENI - UE în informațiile sau materialele oferite grupurilor 
țintă, partenerilor finali, părților interesate, publicului larg, în rapoartele lor interne și anuale și în orice relații cu mass-
media. Acestea vor afișa drapelul UE și sigla programului ori de câte ori este cazul. 
9.4 Orice material scris sau publicație a Partenerilor cu privire la proiect, inclusiv cele utilizate / distribuite în timpul 
întâlnirilor și evenimentelor proiectului, trebuie să precizeze că proiectul a primit finanțare ENI / UE. Orice publicație a 
Partenerilor, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest 
document a fost elaborat cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document este responsabilitatea 
exclusivă a <numele partenerilor> și nu poate fi în niciun caz considerat ca reflectând poziția Uniunii Europene ". 
9.5 Liderul de proiect și Partenerii vor face public, la cerere, și vor autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și / 
sau să publice cel puțin, dar fără a se limita la numele și adresa acestora, naționalitatea, numele proiectului, rezumatul 
proiectului, finanțarea primită, durata, aria geografică, cheltuielile totale eligibile și valoarea maximă a subvenției și rata de 
finanțare a costurilor proiectului. 

§ 10 Confidențialitate 
10.1 Liderul de proiect și partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea asupra oricăror informații, indiferent de 
forma lor, dezvăluite în scris sau oral în legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord și identificate în scris ca fiind 
confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acordului și contractul de finanțare nerambursabilă. 
10.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful precedent, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și 
promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca fiind confidențiale. 
10.3 Liderul de proiect și partenerii nu vor folosi informații confidențiale în alte scopuri în afara îndeplinirii obligațiilor ce 
le revin în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă, dacă nu este convenit altfel cu AM. 
 

§ 11 Conflictul de interese 
11.1 În cadrul prezentul acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea 
responsabilităților în temeiul prezentului acord și al contractului de finanțare nerambursabilă de către părți și interesul 
privat al persoanelor implicate în proiect care poate afecta în mod negativ exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor 
oricărei persoane implicate în implementarea / verificarea / controlul / auditul proiectului, din motive legate de viața 
familială, emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană. 
11.2 Liderul de proiect și partenerii se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a evita conflictele de 
interese și trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice situație care generează sau poate 
conduce la un astfel de conflict, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință a oricăror circumstanțe care 
au generat sau pot genera un astfel de conflict. Partenerul va soluționa conflictul de interese în termen de 30 de zile de la 
notificarea oricărei astfel de situații, fără a solicita nici o despăgubire din partea liderului de proiect. Liderul de proiect va 
notifica imediat STC și AM cu privire la orice conflict de interese care apare în timpul implementării proiectului, STC și 
MA rezervându-și dreptul de a verifica aceste circumstanțe și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 
11.3 Liderul de proiect și partenerii trebuie să se asigure că personalul acestora, inclusiv conducerea acestora, nu se află 
într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Liderul de proiect și Partenerii vor înlocui, imediat și fără 
despăgubiri din partea AM, orice membru al personalului acestora aflat într-o astfel de situație. 
11.4 Liderul de proiect și partenerii trebuie să respecte drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv 
acordurile multilaterale de mediu, precum și normale fundamentale de muncă convenite la nivel internațional. 
 

§12 Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor 
12.1 Legea aplicabilă acestui Acord este legea națională a liderului de proiect. 
12.2 În cazul apariției de litigii între părți legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord de parteneriat, 
se va încerca soluționarea acestora prin mediere. În acest scop, fiecare Partener va desemna un mediator independent. 
Sarcinile echipei de mediatori vor include pregătirea, în termen de o lună de la crearea echipei, a unei soluții a litigiului. 
12.3 Dacă Partenerii nu acceptă soluțiile propuse de mediatori, litigiul va fi supus soluționării de către instanța generală de 
judecată competentă de la sediul liderului de proiect.   
 

§ 13  Forța majoră 
13.1 Conform prezentului acord, "forța majoră" reprezintă orice evenimente neprevăzute care nu pot fi controlate de către 
niciuna dintre părțile prezentului Contract și care nu pot fi depășite prin depunerea diligenței necesare, cum ar fi grevele, 
conflicte de muncă sau alte tulburări industriale, acte ale inamicilor publici, războaie, declarate sau nu, blocade, insurecții, 
revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, erodări. O decizie a Uniunii Europene de a 
suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării în 
cadrul contractului de finanțare nerambursabilă. 
13.2 Partenerul care invocă "forța majoră" are obligația de a notifica ceilalți Parteneri în termen de 5 zile de la data 
apariției cazului de "forță majoră" și de a dovedi existența acestei situații în termen de 15 zile. În cazul încetării situației de 
forță majoră, evenimentul trebuie notificat celorlalte părți în termen de 5 zile, indicând natura, durata probabilă și efectele 
previzibile ale problemei și trebuie luată orice măsură pentru a diminua posibilele daune. 
13.3 Dacă procedura de notificare nu este respectată, Partenerul responsabil va acoperi toate costurile. 
13.4 Execuția contractului de finanțare nerambursabilă este suspendată pe parcursului situației "forță majoră" 

§ 14 Modificarea acordului 
14.1 Modificările acestui acord de parteneriat pot fi făcute numai cu acordul tuturor părților. 
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14.2 Orice intenție de a modifica acordul de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că acordul  de 
parteneriat este o anexă la contractul de finanțare nerambursabilă, Liderul de proiect are răspunderea de a informa STC / 
AM cu privire la modificările intenționate și de a obține aprobarea prealabilă a acestora. Liderul de proiect va fi, de 
asemenea, informat cu privire la procedura aplicabilă ce trebuie urmată (notificare sau act adițional la contractul de 
finanțare nerambursabilă). 
14.3 Orice act adițional intră în vigoare a doua zi după semnarea acestuia de către ultima parte, cu excepția cazului în care 
confirmă modificările apărute în legislația națională / europeană aplicabilă cu privire la implementarea prezentului acord, 
modificări care intră în vigoare de la data la care respectivele actele juridice intră în vigoare. 
14.4 Orice încălcare a prevederilor prezentului acord poate duce la încetarea prezentului acord și la pierderea finanțării și  
rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit. 

§ 15 Alte prevederi 
În completarea prevederilor menționate mai sus, Liderul de proiect și Partenerii pot conveni asupra altor prevederi 
specifice care să fie incluse în prezentul acord de parteneriat, în măsura în care acestea respectă prevederile 
stabilite în Regulamentul nr. 897/2014 și cu condiția ca prevederile respective să nu contravină și să fie în totală 
conformitate  cu cele menționate în modelul acordului de parteneriat.] 

 
§ 16 Prevederi finale 

16.1 Acordul se încheie în <...> copii în limba engleză. Fiecare parte primește o copie a acordului de parteneriat. 
Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, toate comunicările din cadrul parteneriatului vor fi făcute în limba 
engleză. 

§ 17 Lista anexelor 
Următoarele anexe trebuie să respecte formularul de cerere de finanțare și să fie convenite între parteneri și anexate la 
Acordul de parteneriat (nu s-au furnizat formulare standard): 
Anexa 1: Împărțirea sarcinilor, a proprietății și a utilizării rezultatelor și efectelor proiectului între partenerii proiectului 
Anexa 2: Lista activităților programate 
Anexa 3: Bugetul proiectului care va fi pus în aplicare de către fiecare Partener 
Anexa 4: Programul cererilor de plată și rapoartelor interimare tehnico-financiare / raportului final de implementare 
Lider de proiect -  
Partenerul 1 – 
Partenerul n –  

HOTĂRÂREA NR. 103 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea 
obiectivului de investiţii „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tg. Bujor” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.130/11.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind 
realizarea obiectivului de investiţii „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tg. Bujor” 
Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 3.997.066,23 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 2.302.741,81 lei 
(inclusiv TVA). 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                            Publicată astăzi, 18 mai 2018 
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HOTĂRÂREA NR. 104 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor”(fosta Farmacia Ținc) Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.128/11.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Ținc) Galaţi, cu valoarea totală a 
investiţiei de 3.301.731,04 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 2.005.547,11 lei (inclusiv TVA) potrivit 
anexei, parte integrantă la hotărâre. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 

ANEXĂ 
Lucrările prevăzute în documentaţie sunt: 

A. Lucrări de restaurare elemente decorative: stucaturi interioare şi exterioare, zidărie aparentă, tâmplărie, elemente din 
lemn decorative:  

- Restaurarea/reconstituirea stucaturilor deteriorate grav 
- Reparaţii stucaturi exterioare şi pereţi, coloane şi capiteluri 
- Cărămidă aparentă 
- Tâmplărie exterioară şi interioară 
- Revizuire scări interioare din lemn 
  
B. Lucrări de reparaţii şi revizuiri: 
- Tencuială 
- Pardoseli din parchet, pardoseli din mozaic,   
- Grupurile sanitare se vor recompartimenta şi refuncţionaliza 
- Balconul de la etaj 
- Luminator mansardă 
- Stâlpi din lemn, tavane, pereţi interiori 
- Învelitoare 
- Împrejmuire 
- Trotuar 
   
C. Lucrări pentru îndepărtarea igrasiei şi impermeabilizarea elementelor de construcţii afectate; 
    
D. Lucrări exterioare de protecţie asupra clădirii: amenajarea incintei şi refacerea trotuarelor de protecţie: 
- Trotuare  
- Paviment incintă 

 
Lucrările de instalaţii constau în: instalaţii de încălzire şi ventilaţie, sanitare şi electrice. 
Clădirea va fi dotată cu sistem de detecţie şi alarmare la incendiu, sistem de detecţie şi alarmare la efracţie, sistem de 

control acces şi pontaj, sistem de supraveghere şi înregistrare video digital, sistem de comunicaţie date-voce, sistem de 
distribuţie canal CATV şi sistem de sonorizare.    
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HOTĂRÂREA NR. 105 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţii:  Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.127/11.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţii Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi, cu valoarea totală a 
investiţiei de 2.531.081,59 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 1.498.670,96 lei (inclusiv TVA) potrivit 
anexei, parte integrantă la hotărâre. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 

ANEXĂ 
Lucrările prevăzute în documentaţie sunt: 
Obiect nr.1: Lucrări de consolidare, restaurare şi amenajare clădire muzeu 
- Injectarea fisurilor 
- Combaterea igrasiei 
- Etanşarea trotuarului împotriva infiltraţiilor la exteriorul construcţiei 
- Refacere pardoseală 
- Lucrări de amenajare şi punere în valoare a clădirii muzeului sunt cele cerute de modul de funcționare a muzeului în 
această clădire monument istoric: vitralii la ferestre, vitrine din sticlă şi panouri pentru expunere, dotare cu covoare şi 
mochete, montare de obiecte de iluminat. 
Obiect nr. 2: Lucrări exterioare 
- Refacerea pavimentului din jurul trotuarului  
- Aducerea la starea iniţială a aleilor pietonale şi a spaţiilor verzi 
- Refacere rigole 
- Iluminat exterior care va pune în valoare construcţia muzeu 
- Realizarea unei alei pietonale noi care va face legătura cu grupul sanitar nou prevăzut 
Obiect nr. 3: Lucrări de construire grup sanitar public. 
   

HOTĂRÂREA NR. 106 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea Proiectului tehnic și documentației de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii 
„MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.129/11.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic și Documentația de execuție privind realizarea obiectivului de 
investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE, JUDEȚUL GALAȚI” cu valoarea totală a investiţiei de 
11.059.234,79 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 10.747.555,67 lei (inclusiv TVA). 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 
HOTĂRÂREA NR. 107 

din 17 mai 2018 
 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.099/11.05.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Referatul nr. 5099/10.05.2018 al Direcţiei Arhitect şef; 
Având în vedere Referatul nr. 5101/10.05.2018 al Direcţiei de dezvoltare regională; 
Având în vedere Referatul nr. 5100/10.05.2018 al Serviciului audit public intern; 
Având în vedere Referatul nr. 5228/15.05.2018 al Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor 

comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi, potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 267/19.12.2017 privind modificarea organigramei şi a statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 18 mai 2018 
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ANEXA NR. 2 
STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia publică 

C
la

sa
 

Gradul 

profesional 
Nivelul şi specialitatea studiilor 

Funcţia contractuală 

T
r
ea

p
ta

 

p
r
o

fe
si

o
n

a
lă

 

Nivelul  

şi specialitatea studiilor 
de conducere 

de execuţie/ nivel 

de salarizare 
de conducere de execuţie 

  

1      
Administrator 
Public   Studii superioare 

2 

Secretar al 

judeţului    Studii superioare  juridice sau administrative     

 
                            DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 

3 

Director 

executiv     studii superioare economice     

4 
Director 
executiv adj.  vacant   studii superioare economice     

 

                            Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare 

5 vacant consilier I superior studii superioare economice      

6  consilier I principal studii superioare economice      

7  consilier I superior studii superioare economice      

8 vacant consilier  I debutant studii superioare economice     

 

                            Compartimentul contabilitate 

9  consilier I superior studii superioare economice      

10  consilier I superior studii superioare      

11  consilier I superior studii superioare     

12  consilier I asistent studii superioare economice     

13  consilier I superior studii superioare economice     

 
                            Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date 

14  consilier I superior studii superioare economice      

15  consilier I asistent studii superioare      

16  consilier I superior studii superioare     

17  consilier I superior studii superioare     

18  consilier I superior studii superioare     

 

                            Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special 

19  consilier I principal studii superioare economice      

20 vacant consilier I superior studii superioare economice      

21  consilier  I debutant studii superioare     

22 vacant consilier I asistent studii superioare economice     

23       

Inspector de 

specialitate debutant  Studii superioare 

 
                            SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SǍNǍTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCǍ ŞI ASIGURAREA CALITǍTII 

24 Şef serviciu     studii superioare administrative     
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25  consilier I superior studii superioare tehnice     

26  consilier I principal studii superioare socio-umane     

27  referent III superior studii medii      

28   consilier  I superior studii superioare juridice       

29  consilier  I superior studii superioare socio-umane     

           

  Compartiment asigurarea calităţii 

30  consilier I superior studii superioare economice     

31  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 

32 Şef serviciu     studii superioare economice     

33  auditor I superior studii superioare economice      

34 vacant auditor I asistent studii superioare economice      

35  vacant auditor I asistent studii superioare economice          

36   auditor I superior studii superioare economice          

37  auditor I asistent studii superioare economice     

38 vacant auditor I principal studii superioare economice      

39  consilier I superior studii superioare economice     

40 vacant      

Inspector de 

specialitate IA Studii superioare economice 

41 vacant      
Inspector de 
specialitate I Studii superioare economice 

 

                             DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALǍ 

42 
Director 
executiv   

Vacant temporar 

(temporar ocupat)   studii superioare      

43 

Director 

executiv adj.    Studii superioare tehnice sau economice     

44 

Director 

executiv adj    studii superioare administrative     

 

 
                            Compartimentul programe  

45  consilier I superior studii superioare administrative     

46   consilier I superior studii superioare tehnice         

47  consilier I superior studii superioare inginereşti     

48  consilier I superior studii superioare administrative     

49  consilier I superior studii superioare     

50       

Inspector de 

specialitate I Studii superioare juridice 

51 vacant      
Inspector de 
specialitate I Studii superioare  

52 vacant      

Inspector de 

specialitate I Studii superioare 

53 vacant      
Inspector de 
specialitate I Studii superioare 

 

                            Compartimentul de cooperare internaţională 

54  consilier I superior studii superioare socio-umane     

55  consilier I superior studii superioare         

56   consilier I superior studii superioare tehnice         

57  consilier I asistent studii superioare socio-umane     
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58  consilier I superior studii superioare socio-umane     

59  consilier I superior studii superioare economice     

60  consilier I asistent studii superioare     

 

                            Compartimentul Centrul Europe Direct 

         Centrul Europe Direct Galaţi 

61 temporar vacant consilier I superior studii superioare socio-umane     

62  consilier I superior studii superioare economice     

63  consilier I superior studii superioare juridice     

         Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră 

64  consilier I superior studii superioare administrative     

65  consilier I superior studii superioare socio-umane     

66  consilier I superior studii superioare juridice     

 

                            SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICǍ ŞI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE 

67 Şef serviciu    Studii superioare economice     

68 vacant consilier I asistent studii superioare     

69  consilier  I principal studii superioare economice     

70  consilier  I superior studii superioare tehnice     

71  consilier I superior studii superioare     

        Unitate Implementare Proiecte 

72  consilier  I superior studii superioare economice     

73  consilier I superior studii superioare tehnice     

74  consilier I superior studii superioare economice     

75 vacant      
Inspector de 
specialitate IA Studii superioare 

 

                          DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

76 Arhitect şef     

studii superioare de arhitectură  

sau construcţii      

                                    Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 

77 vacant Consilier I  asistent studii superioare     

78  Consilier I  superior studii superioare tehnice     

79  Consilier I  superior studii superioare administrative     

80  Consilier I superior studii superioare tehnice     

 

                                    Serviciul investiţii şi urmăriri contracte 

81 Şef serviciu 
Vacant (temporar 

ocupat)   Studii superioare tehnice     

82  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

83  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

84  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

85 vacant Consilier I asistent studii superioare tehnice     

86  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

87  Consilier  I Superior studii superioare tehnice     

88  Consilier I superior studii superioare tehnice     

89 vacant      

Inspector de 

specialitate IA 

Studii super inginereşti (constr. civ. ind. 

agr.) 

 
                            Serviciul drumuri şi poduri 

90 Şef serviciu  

Vacant (temporar 

ocupat)   studii superioare tehnice      
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91  Consilier I superior studii superioare tehnice     

92  Consilier I superior studii superioare tehnice     

93  Consilier I superior studii superioare tehnice     

94  Consilier I superior studii superioare tehnice     

95  Consilier I superior studii superioare tehnice     

96  Consilier I superior studii superioare tehnice     

97  consilier I superior studii superioare tehnice     

98  Consilier I asistent studii superioare inginereşti      

99  Consilier I superior studii superioare inginereşti      

100  consilier I superior studii superioare inginereşti      

101       

Inspector de 

specialitate IA 

Studii super. inginereşti (căi ferate, 

drumuri şi poduri / constr. civ. ind . agr) 

102       

Inspector de 

specialitate IA 

Studii super. inginereşti (căi ferate, 

drumuri şi poduri / constr. civ. ind . agr) 

103       

Inspector de 

specialitate I 

Studii super. inginereşti (căi ferate, 

drumuri şi poduri / constr. civ. ind . agr) 

           

                                      Autoritatea judeţeană de transport public 

104  consilier  I superior Studii superioare tehnice     

105  consilier I superior Studii superioare tehnice     

 

                            DIRECŢIA PATRIMONIU 

106 

Director 

executiv      studii superioare tehnice     

107 
Director 
executiv  adj. 

Vacant  
(temporar ocupat)   Studii superioare     

 

                            Serviciul patrimoniu public 

108 Şef serviciu 
Vacant  

(temporar ocupat)   studii superioare     

109 

(temporar 

vacant) consilier I superior studii superioare tehnice     

110  consilier I principal 
studii superioare administrative, juridice, 

economice     

111  consilier I principal studii superioare juridice sau economice         

112  consilier  I superior studii superioare juridice     

113       
Inspector de 
specialitate  IA Studii superioare  

114       

Inspector de 

specialitate II studii superioare 

115       
Inspector de 
specialitate I studii superioare 

116       

Inspector de 

specialitate debutant  Studii superioare  

117       
muncitor calificat  (c. 
şalupă) I studii medii sau generale 

118             paznic  studii medii sau generale  

 

                                      Serviciu patrimoniu privat 

119 Şef serviciu  (temporar vacant)   
studii superioare administrative  

sau juridice     

120  consilier I superior studii superioare tehnice     

121  Consilier I principal Studii superioare     
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122       
Inspector de 
specialitate I Studii superioare 

123       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

124       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi curs 
de calif. de spec. 

125       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

126       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi curs 
de calif. de spec. 

127       Administrator I studii medii 

128       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

129       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

          

                             SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE 

130 Şef serviciu  

Vacant  

(temporar ocupat)   studii superioare juridice     

131  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

132  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

133  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

134  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

135 temporar vacant consilier juridic I superior studii superioare juridice     

136  consilier I principal studii superioare juridice     

137  consilier I superior studii superioare juridice     

138  consilier juridic I debutant studii superioare juridice     

          

                            Compartimentul cancelarie 

139  consilier  I superior studii superioare administrative     

140  consilier  I superior studii superioare administrative     

141  consilier  I superior studii superioare administrative     

142  consilier  I superior studii superioare     

143  consilier  I superior studii superioare     

144 vacant consilier  I superior studii superioare     

          

                                      Compartimentul registratură 

145  referent III superior studii medii     

146       referent IA studii medii 

                             Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP 

147  consilier  I superior studii superioare     

148  consilier  I superior studii superioare      

149  consilier  I superior studii superioare     

150  consilier I asistent studii superioare     

 

                            Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial 

151  consilier  I superior studii superioare administrative     

152  consilier  I principal studii superioare     

153  consilier  I superior studii superioare administrative     

 

                             Cabinet Preşedinte 

154       Consilier   studii superioare 

155       Consilier   Studii superioare 
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156       Consilier  Studii superioare 

157       Consilier   studii superioare 

 
                             Compartiment secretariat şi asistenţă management 

158 vacant      

Inspector de 

specialitate debutant  studii superioare 

159 vacant      
Inspector de 
specialitate debutant  Studii superioare 

 

                             

                                    

                                     

ADMINISTRATOR PUBLIC 1 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 125 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 17 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 108 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 33 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 159 
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HOTĂRÂREA NR. 108 
din 17 mai 2018 

 
privind: modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.969/11.05.2018 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 1783/08.05.2018 a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 4969/08.05.2018; 
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se modifică statul de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi conform anexei 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 40/28.03.2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi. 
  
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, care răspunde şi de 
punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                   Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 
ANEXĂ  

 
STAT DE FUNCŢII al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

 
 

Nr. 
Crt. 

Funcția de execuție, gradul 
profesional sau treapta 

profesională 

Funcția de 
conducere 

Nivel 
studii 

Număr 
posturi 

Specialitatea studiilor 

  TOTAL POSTURI 79   

  

I. CONDUCERE 1   
1 Contract de management Manager S 1 Studii superioare de specialitate 

 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE 1  

2 Referent de specialitate   S 1 Studii superioare + specializări 
 

COMPARTIMENT PROIECTE, PROGRAME EUROPENE 1  

3 Referent de specialitate   S 1 Studii superioare + specializări 
  

II. SERVICIUL  FINANCIAR, CONTABILITATE, ACHIZIŢII, 
ADMINISTRATIV 

11 
  

4 Economist  Şef Serviciu S 1 Studii superioare de specialitate 
  

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, ACHIZIŢII 3   
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5 Economist    S 1 Studii superioare de specialitate 
6 Economist    S 1 Studii superioare de specialitate 
7 Economist    S 1 Studii superioare de specialitate 

 
BIROU ADMINISTRATIV 7  

8 Referent de specialitate Șef Birou S 1 Studii superioare economice 
9 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare + specializări 

10 Șofer  M 1 Studii medii + permis conducere 

11 Șofer   M,G 1 
Studii  medii sau studii generale + 
permis conducere 

12 Referent   M 1 Studii medii  

13 Îngrijitor   M,G 1 
Studii medii sau studii generale + alte 
specialităţi 

14 Îngrijitor   M,G 1 Studii medii sau studii generale 
 
III. SERVICIUL MARKETING, EDITURĂ, STUDIO 
ÎNREGISTRĂRI AUDIO, SONORIZARE 

11  

15 Inspector de specialitate I A Şef Serviciu S 1 Studii superioare 
  

BIROU MARKETING - EDITURĂ 6  
16 Referent de specialitate Şef birou S 1 Studii superioare 
17 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  
18 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  
19 Redactor    S 1 Studii superioare  
20 Secretar de redacţie    S 1 Studii superioare 
21 Tehnoredactor    S 1 Studii superioare 

 
COMPARTIMENT STUDIO ÎNREGISTRĂRI AUDIO, SONORIZARE 4   

22 Referent  S, SSD 1 
Studii superioare sau studii superioare 
de scurta durata 

23 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  
24 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  
25 Referent   S,M 1 Studii superioare sau studii medii 

 
IV.  SERVICIUL CERCETARE, VALORIFICARE ĂI 
CONSERVARE A TRADIȚIEI ŞI CREAŢIEI POPULARE 
Muzeul Satului „Petru Caraman” 
Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi 

8  

26 Referent  Şef Serviciu  S 1 Studii superioare de specialitate 
27 Referent   S 1 Studii superioare 
28 Referent   S 1 Studii superioare 
29 Referent   S 1 Studii superioare 

30 Referent   S, SSD 1 
Studii superioare sau studii superioare 
de scurtă durată + specializări 

31 Referent   S,M 1 
Studii superioare sau studii medii de 
specialitate 

32 Referent   S 1 Studii superioare  

33 Referent   S,M,G 1 
Studii superioare, studii medii sau studii 
generale + specializări 

 
V. ŞCOALA DE ARTE 9   

34 Referent  Şef Serviciu S,SSD 1 
Studii superioare sau studii superioare 
de scurta durata de specialitate 

35 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate 
36 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate 
37 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate 
38 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate  

39 Instructor   M 1 
Studii medii de specialitate sau studii 
medii + atestat 

40 Instructor   M 1 
Studii medii de specialitate sau studii 
medii + atestat 

41 Instructor   M 1 
Studii medii de specialitate sau studii 
medii + atestat 

42 Expert  M 1 Studii superioare de specialitate  
  

VI. ANSAMBLUL FOLCLORIC "DOINA COVURLUIULUI'' 26   

43 Consultant artistic  
Şef  

Serviciu 
S 1 Studii superioare  de specialitate 

44 Dirijor   S 1 Studii superioare  de specialitate 

45 Maestru Balet   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii de specialitate 

46 Dansator   S,M 1 Studii superioare de specialitate sau 
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studii medii + atestat 

47 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

48 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

49 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

50 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

51 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

52 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

53 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

54 Instrumentist Clarinet  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

55 Instrumentist Acordeon  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

56 
Instrumentist Trompetă /  
Solist vocal 

 S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

57 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

58 Instrumentist Clarinet  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

59 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

60 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

61 Instrumentist Chitară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

62 Instrumentist Contrabas  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

63 Instrumentist Acordeon  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

64 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

65 Instrumentist Ţambal  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

66 Solist Vocal    S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

67 Solist Vocal    S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

68 Solist Vocal    S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

  
VII. FANFARA "VALURILE DUNĂRII'' 11   

69 Dirijor  Şef Serviciu S 1 Studii superioare de specialitate 

70 Instrumentist Basfligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

71 Instrumentist Saxofon, Clarinet  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

72 Instrumentist Fligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

73 Instrumentist Flaut  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

74 Instrumentist Tubă  S,M,G 1 Studii superioare de specialitate, studii 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 7 din mai 2018 
 

medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

75 Instrumentist Fligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

76 Instrumentist Trombon  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

77 Instrumentist Flaut Piccolo  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

78 Instrumentist Eufoniu, Trompetă  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

79 Instrumentist Fligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, studii 
medii + atestat sau studii generale + 
atestat 

 
HOTĂRÂREA NR. 109 

din 17 mai 2018 
 

privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.038/11.05.2018 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 10994/09.05.2018 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 5038/09.05.2018; 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 66/30.03.2018, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 
  
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

  

  Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                   Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 
 

 



Hotararea C.J.G. nr. ....... / ............2018  

Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

Sectia clinica MEDICINA 

INTERNA II

Numar paturi: 65 din care:

.Comp. hematologie: 10 paturi

756 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

757 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

758 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

759 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

760 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

761 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

762 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

763 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

764 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

765 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

766 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

767 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

768 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

769 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

770 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

771 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

772 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

773 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

774 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

775 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

776 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

777 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

pag. 1



Hotararea C.J.G. nr. ....... / ............2018  

Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

Sectia clinica ONCOLOGIE 

MEDICALA

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. radioterapie: 25 paturi

.Comp. ingrijiri paliative: 10 paturi

1342 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1343 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1344 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1345 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1346 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1347 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1348 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1349 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1350 Psiholog stagiar S studii superioare de specialitate Vacant

1351 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1352 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1353 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1354 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1355 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1356 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1357 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1358 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1359 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1360 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1361 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1362 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1363 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1364 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1365 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1366 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1367 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat
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HOTĂRÂREA NR. 110 

din 17 mai 2018 
 

privind: rectificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 
2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al Judeţului Galaţi 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi Florinel–Petru GASPAROTTI, consilierii judeţeni Viorica SANDU şi Mitică SANDU; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.193/16.05.2018 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; 
Având în vedere adresa nr. 5193 din 14 mai 2018 a Direcţiei de Dezvoltare Regională; 
Având în vedere prevederile art. 48 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se aprobă rectificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 
pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al Judeţului Galaţi, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
  
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi va 
răspunde de punerea în aplicare a acesteia Direcţia de Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                        Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 7 din mai 2018 
 

ANEXA 

 
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2019 – 2021 

 
-mii lei- 

CAPITOL/ 

I/II TOTAL 

CHELTUIELI 

EFECTUATE 

până la 

31.12.2017 

BUGET 2018 
ESTIMĂRI 

2019 

ESTIMĂRI 

2020 

ESTIMĂRI 

2021 

Estimări 

anii 

ulteriori 

GRUPA/ 

SURSA 

  
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 400.820,20 2.834,00 166.230,20 198.381,00 26.265,00 7.110,00 0,00 

II 400.520,20 2.834,00 166.230,20 198.081,00 26.265,00 7.110,00 0,00 

 02 Buget local I 377.067,80 2.764,00 157.428,80 192.996,00 21.259,00 2.620,00 0,00 

     din care: II 376.767,80 2.764,00 157.428,80 192.696,00 21.259,00 2.620,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 14.636,40 0,00 4.927,40 3.950,00 3.139,00 2.620,00 0,00 

  II 14.636,40 0,00 4.927,40 3.950,00 3.139,00 2.620,00 0,00 

55 Transferuri interne I 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 188.801,00 336,00 24.699,00 161.646,00 2.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 188.501,00 336,00 24.699,00 161.346,00 2.120,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 172.116,40 2.764,00 125.952,40 27.400,00 16.000,00 0,00 0,00 

  II 172.116,40 2.764,00 125.952,40 27.400,00 16.000,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 23.752,40 70,00 8.801,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

     din care: II 23.752,40 70,00 8.801,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 23.752,40 70,00 8.801,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

  II 23.752,40 70,00 8.801,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 106.026,00 2.764,00 70.862,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

     din care: II 106.026,00 2.764,00 70.862,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 188.939,00 474,00 24.699,00 161.646,00 2.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 188.639,00 474,00 24.699,00 161.346,00 2.120,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 81.327,00 2.764,00 46.163,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

  II 81.327,00 2.764,00 46.163,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 

     din care: II 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 
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0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

  II 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 62.830,20 0,00 51.830,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

     din care: II 62.830,20 0,00 51.830,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 62.830,20 0,00 51.830,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 62.830,20 0,00 51.830,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

     din care: II 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 27.959,20 0,00 27.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 27.959,20 0,00 27.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 27.959,20 0,00 27.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 27.959,20 0,00 27.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 8.794,40 0,00 8.494,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

     din care: II 8.794,40 0,00 8.494,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 8.794,40 0,00 8.494,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 8.794,40 0,00 8.494,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

 02 Buget local I 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 2.973,00 0,00 2.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 2.973,00 0,00 2.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.973,00 0,00 2.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.973,00 0,00 2.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 13.788,20 0,00 13.788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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     din care: II 13.788,20 0,00 13.788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 13.788,20 0,00 13.788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 13.788,20 0,00 13.788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 1.222,40 0,00 1.222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 1.222,40 0,00 1.222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.222,40 0,00 1.222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.222,40 0,00 1.222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 801,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 801,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 801,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 801,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 4.299,00 0,00 4.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 4.299,00 0,00 4.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 4.299,00 0,00 4.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4.299,00 0,00 4.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 02 BUGET LOCAL I 218.108,80 2.763,00 157.241,80 34.225,00 21.259,00 2.620,00 0,00 

     din care: II 218.108,80 2.763,00 157.241,80 34.225,00 21.259,00 2.620,00 0,00 

CAPITOL 51.02 I 14.987,00 2.118,00 12.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.987,00 2.118,00 12.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 14.987,00 2.118,00 12.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.987,00 2.118,00 12.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 12.466,00 2.118,00 10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.466,00 2.118,00 10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hangar elicopter şi staţie carburanţi  I 2.982,00 2.082,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(executie, proiectare si executie bransamente, avize, acorduri, asistenta tehnicã) II 2.982,00 2.082,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol  I 9.436,00 36,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andrei (executie, avize, acorduri, autorizatie de executie, asistenta tehnicã) II 9.436,00 36,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire apartament nr. 15, bloc B4, str N. Alexandrescu nr. 2 I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire apartament nr. 18, bloc B4,  str N. Alexandrescu nr. 2 I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 7 din mai 2018 
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

Sistem încãlzire apartament nr. 4, bloc L, str. Mr. Iancu Fotea nr. 3 I 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.521,00 0,00 2.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.521,00 0,00 2.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoutilitare - 3 buc   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipamente active retea   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaner A3   16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat multifunctional (copiator si scaner de mare vitezã)   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare "Strategia de dezvoltare a judetului Galati"   125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raport EIA "Strategia de dezvoltare a judetului Galati"   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Reabilitare imobil str. Eroilor nr.7 (expertizã, DALI, PT)   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Reabilitare imobil str. Eroilor nr.16 (expertizã, DALI, PT)   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Reabilitare imobil str. Eroilor nr.7a (expertizã, DALI, PT)   75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Oracle - (16-2017+16-2018) buc   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare harti risc natural pentru cutremure si alunecari de teren   950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenţã AutoCAD   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solutie - backup date   23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licenţe antivirus calculatoare şi servere pentru sustenabilitatea proiectului 

"e-Galati, servicii publice pentru cetãteni" - 18 buc   
4,50 0,00 4,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licenţe antivirus calculatoare şi servere pentru sustenabilitatea proiectului 

"Servicii publice electronice pentru o administratie publicã eficientã in judetul 

Galati" - 66 buc   

6,00 0,00 6,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licenţe antivirus calculatoare şi servere pentru sustenabilitatea proiectului 

"Administratie pentru cetãteni-servicii eficiente si de calitate" - 18 buc   
4,50 0,00 4,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 54.02 
I 7.998,00 0,00 1.638,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

II 7.998,00 0,00 1.638,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 7.998,00 0,00 1.638,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 7.998,00 0,00 1.638,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

CAPITOL 60.02 I 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire imobil Centru Militar str. Domneascã nr. 92 I 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                      

71 Active nefinanciare I 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Server + RAK   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatie capitalã acoperis Pavilion C   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 61.02 I 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire imobil Protectia Civilã str. Eroilor nr. 20 I 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centralã de alarmare   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatie capitalã acoperis clãdire tehnicã   140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 65.02 I 515,00 0,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 515,00 0,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 515,00 0,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 515,00 0,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

71 Active nefinanciare I 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare Sala de sport din incinta Liceului tehnologic "Simion Mehedinti" I 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrale termice în condensare (2 buc) Liceul tehnologic Simion Mehedinti   46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cofinantare achizitie microbuz Scoala gimnazialã specialã C-tin Pãunescu Tecuci   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare si executare bransament apã rece Scoala gimnazialã specialã C-tin Pufan   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft pentru evaluare psihologicã   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.02 I 27.838,40 0,00 14.389,40 8.530,00 4.719,00 200,00 0,00 

  II 27.838,40 0,00 14.389,40 8.530,00 4.719,00 200,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 5.211,00 0,00 2.762,00 1.530,00 719,00 200,00 0,00 

  II 5.211,00 0,00 2.762,00 1.530,00 719,00 200,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 22.627,40 0,00 11.627,40 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 22.627,40 0,00 11.627,40 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 
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A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

71 Active nefinanciare I 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere si reamenajare sectia Radioterapie  Spitalului Clinic Judetean I 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

de Urgentã Sf. Apostol Andrei II 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 15.850,20 0,00 4.850,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 15.850,20 0,00 4.850,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

Laborator microbiologie moleculară pentru evaluarea imunologică şi virusologică a I 14.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

 pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor 

infecţii virale cronice, infecţii virale şi infecţii bacteriene, cameră sterilizare, arhivă, 

secţie dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, 

săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare - Spitalul de boli infectioase - 

expertiza, documentatie desfiintare, avize, acorduri, autorizatie desfiintare   

II 14.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul de Boli Infectioase I 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă I 1.304,00 0,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Apostol Andrei II 1.304,00 0,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, Spitalul 

Clinic  I 62,20 
0,00 

62,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 62,20 0,00 62,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Locuinte pentru tineri, destinate închirierii specialistilor din sãnãtate (utilitati, PUD, 

sa) I 300,00 
0,00 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 2.177,20 0,00 2.177,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.177,20 0,00 2.177,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 2.177,20 0,00 2.177,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.177,20 0,00 2.177,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva" (PT, DE, DTOA, avize, 

acorduri)   

141,30 0,00 141,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proiectare - Laborator microbiologie moleculară pentru evaluarea imunologică şi 

virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului 

molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii virale şi infecţii bacteriene, cameră 

sterilizare, arhivă, secţie dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli 

infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare - Spitalul de 

boli infectioase - expertiza, documentatie desfiintare, avize, acorduri, autorizatie 

desfiintare                          - proiectare obiectiv investitie nou SF+PT+DE, avize, 

acorduri, autorizatie de constructie 

  224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei"  (PT, DE, DTOA, avize, acorduri)   
1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului de Pneumoftiziologie (SF, avize, acorduri, DALI, expertizã tehnicã)   
8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei (SF, avize, acorduri, 

DALI, expertizã tehnicã)   

8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor (SF, avize, acorduri, DALI, expertizã tehnicã)   
8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, Spitalul 

Clinic  

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei (DT, DALI, avize, acorduri, expertizã 

tehnicã, audit energetic)   

46,40 0,00 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire pavilion Pediatrie si modernizare Spital Orãsenesc Tg. Bujor  

 (DT, DALI, avize, acorduri, expertizã tehnicã)   
80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizarea si dotarea infrastructurii medicale din cadrul Spitalului de Boli 

Infectioase 

Sf. Cuv. Parascheva Galati  (DALI, PT, avize)   

30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.02 I 32.284,40 0,00 7.689,40 14.075,00 10.320,00 200,00 0,00 

  II 32.284,40 0,00 7.689,40 14.075,00 10.320,00 200,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 1.109,40 0,00 509,40 200,00 200,00 200,00 0,00 

  II 1.109,40 0,00 509,40 200,00 200,00 200,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 5.794,00 0,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 5.794,00 0,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 25.381,00 0,00 6.381,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

  II 25.381,00 0,00 6.381,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 5.932,00 138,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 5.932,00 138,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

Restaurare si Amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc)  I 3.298,00 73,00 325,00 1.600,00 1.300,00 0,00 0,00 
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  II 3.298,00 73,00 325,00 1.600,00 1.300,00 0,00 0,00 

Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 2.634,00 65,00 474,00 1.275,00 820,00 0,00 0,00 

  II 2.634,00 65,00 474,00 1.275,00 820,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

  II 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

Construcție Muzeul de Artã Vizualã Galati I 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

  II 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 381,00 0,00 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 381,00 0,00 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

71 Active nefinanciare I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achizitie teren pentru reamenajarea sistemului defensiv roman Valul lui Traian   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism ptr. Biblioteca VA Urechia   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare spatii muzeale pentru promovarea patrimoniului natural (actualizare 

expertizã, avize, acorduri, sa)   
90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crestearea eficientei energetice clãdire Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii 

(actualizare expertizã, audit energetic, reconstituire carte tehnicã)   
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor     0,00         0,00 

71 Active nefinanciare I 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatie capitalã centralã termicã Biblioteca VA Urechia   61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.02 I 16.631,00 645,00 6.686,00 5.100,00 4.100,00 100,00 0,00 

  II 16.631,00 645,00 6.686,00 5.100,00 4.100,00 100,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 16.313,00 645,00 6.668,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 16.313,00 645,00 6.668,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 16.240,00 645,00 6.595,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 
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  II 16.240,00 645,00 6.595,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

Modernizare Centrul de Plasament nr. 2 I 1.240,00 645,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.240,00 645,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Gãnesti I 15.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 15.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 67,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 67,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scarã exterioarã pentru C.P. Iovan Iorgovan    67,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scarã exterioarã pentru C.P. Iovan Iorgovan (SF)   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 74.02 I 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Galati (documentatie 

tehnicã,  I 
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

documentatie avize, acorduri, autorizatii, raport EIA, documentatie Aviz Natura 

2000 sa) II 
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Împădurire teren comuna Valea Mărului (în cadrul proiectului SMID)   0,00 0,00           

Reconstrucţie ecologică forestieră prin împădurire a terenurilor degradate 

aparţinând comunei Schela   
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 80.02 I 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Transferuri interne I 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 84.02 I 113.110,00 0,00 108.710,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 113.110,00 0,00 108.710,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 183.007,00 336,00 23.900,00 158.771,00 0,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 182.707,00 336,00 23.900,00 158.471,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 89.210,00 0,00 84.810,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 89.210,00 0,00 84.810,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 183.007,00 336,00 23.900,00 158.771,00 0,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 182.707,00 336,00 23.900,00 158.471,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile I 72.167,00 205,00 9.962,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 

Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrãresti-Viile-Fârtãnesti-Foltesti (DJ 242) (FEDR) II 72.167,00 205,00 9.962,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile I 68.237,00 126,00 7.970,00 60.141,00 0,00 0,00 0,00 

Matca-Valea Mãrului-Cudalbi-Slobozia Conachi-Smârdan (DJ 251) (FEDR) II 68.237,00 126,00 7.970,00 60.141,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul I 42.603,00 5,00 5.968,00 36.630,00 0,00 0,00 0,00 

Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea (DJ 252) (FEDR) II 42.303,00 5,00 5.968,00 36.330,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 22.225,00 0,00 17.825,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 22.225,00 0,00 17.825,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare DJ 251 G, km 6+700 - 8+200 şi km 8+800 - 11+800,  I 1.043,00 803,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valea Mărului - Vârlezi, judeţul Galaţi II 1.043,00 803,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile I 153,00 53,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

judeţene aparţinând judeţului Galaţi II 153,00 53,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si consolidare poduri si podete  I 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pod din beton armat L=6,00 m pe DJ 240A în localitatea Cerţeşti, judeţul  I 925,00 365,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Galaţi II 925,00 365,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi I 15.961,00 61,00 11.500,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15.961,00 61,00 11.500,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

Calamitãti octombrie 2016 (HG 975/23.12.2016) I 4.059,00 59,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4.059,00 59,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Platformã cântãrire pentru cântar mobil I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 44.980,00 0,00 44.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 44.980,00 0,00 44.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii regionale de transport între localitãţile 

Valea Mãrului – Corni (DJ 251C, DJ 251G şi pod peste Valea Gãunoasa (pod nou 

cu expertizã, DALI, PT, avize si executie) I 

1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

II 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare tronsoane DJ 242B Beresti-Târgu Bujor si DJ 251 Tecuci-Matca  I 43.034,00 0,00 43.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 43.034,00 0,00 43.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile  I 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corod-Drãguseni DJ 251A II 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile  I 150,80 0,00 150,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pechea-Rediu-Cuca-Fârtãnesti-Mãstãcani DJ 255 II 150,80 0,00 150,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional I 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

pe traseul Ivesti-Grivita DJ 254 II 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe  I 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

pe drumul judetean DJ 242A II 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare si extindere variantã ocolitoare a municipiului Galati I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 22.005,00 0,00 22.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 22.005,00 0,00 22.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

71 Active nefinanciare I 12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achizitie bunuri imobiliare ptr "Modernizare si extindere variantã ocolitoare a 

 municipiului Galati"   12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 9.285,00 0,00 9.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 9.285,00 0,00 9.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Documentaţii tehnice pentru reparaţii capitale, drumuri, poduri, pasaje, tuneluri 

şi clădiri aferente drumurilor publice (inclusiv documentaţii cadastrale, ridicări 

topo) şi întocmirea documentaţiei de proiectare pe următoarele drumuri judeţene:   

9.006,00 0,00 9.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Modernizare si extindere variantã ocolitoare a 

 municipiului Galati (studiu geotehnic, PT, Raport  EIA)   
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 251B (DALI, studii teren, 

avize)   
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 253 (DALI, studii teren, 

avize)   
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 240 (DALI, studii teren, 

avize)   
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile 

Corod-Drãguseni (DJ 251A) (proiect tehnic si detalii de executie, verificare tehnicã 

)   

1.321,00 0,00 1.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile 

Pechea-Rediu-Cucu-Fãrtanesti-Mãstãcani (DJ 255)  (servicii de proiectare PT, 

DDE, DTOA, verificare proiect)   

2.335,00 0,00 2.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Documentatie tehnico-economicã "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de 

transport regional pe drumul judetean DJ 242A" (actualizare și revizuire)   
117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Documentatie tehnico-economicã "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de 

transport regional pe traseul Ivesti-Grivita DJ 254"  (actualizare și revizuire)   
33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Documentatii cadastrale si alte cheltuieli pentru drumuri   4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Reabilitare si modernizare drum judetean de interes transfrontalier DJ 251E 

(expertizã tehnicã, DALI/SF, avize, autorizatii, studii de teren)   
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Documentatie tehnico-economicã "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de 

transport regional pe traseul Bãneasa-Rogojeni" (DJ 242D) (PT, expertizã tehnicã, 

elaborare DALI, documentatie avizare si studii teren, Raport EIA)   

194,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 VENITURI PROPRII I 24.257,40 575,00 8.801,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

     din care: II 24.257,40 575,00 8.801,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

CAPITOL 54.10 I 8.467,00 0,00 2.107,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 8.467,00 0,00 2.107,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 8.467,00 0,00 2.107,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 8.467,00 0,00 2.107,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

Amenajare Zãtun (foisoare, toaleta,spãlãtor) I 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare canal drenor la baza de agrement cu spcific pescãresc Balta Zãtun I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de semnalizare la incendiu la Baza de agrement Zãtun I 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere parcare la Baza de agrement Zãtun I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.880,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.880,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 
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71 Active nefinanciare I 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoutilitarã cu structura metalicã deschisã   140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilaj de decolmatare si întretinere luciu apã   486,00 0,00 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Copiator   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã color CISS multifunctionalã   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare "Realizare canal drenor la baza de agrement cu specfic pescãresc la Balta 

Zãtun"   
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 "Parc tematic aventura Pãdurea Gârboavele" (elaborare documentație tehnică, faza 

PT, DE, DTOA, elaborare Master Plan turism)   
688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare studiu de fezabilitate si proiect tehnic "Acţiuni de protectie şi 

reconstrucţie a mediului în Pãdurea Gârboavele, judeţul Galaţi" (SF/DALI si studii 

teren, studiu hidrologic, documentatie avize, acorduri si schimbare tip acumulare, 

elaborare documentație tehnică, faza PT, DE, DTOA, expertizã tehnicã)   

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Sistem de semnalizare la incendiu la baza de agrement cu specific 

pescãresc la Balta Zãtun (SF/DALI si studii teren, expertizã tehnicã)   
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare proiect tehnic extindere parcare baza de agrement Zãtun (SF/DALI si 

studii teren, expertizã tehnicã)   
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare spatiu agrement Pãdurea Gârboavele (expertizã tehnicã, SF, DALI,  

studii teren)   
30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii capitale gard baza de agrement Zãtun   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Microsoft Office    5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.10 I 11.638,00 0,00 6.117,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

  II 11.638,00 0,00 6.117,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 11.638,00 0,00 6.117,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

  II 11.638,00 0,00 6.117,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 5.531,00 0,00 10,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

  II 5.531,00 0,00 10,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere, amenajare,  I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

modernizare, dotare spaţii arhivă II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 6.107,00 0,00 6.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 6.107,00 0,00 6.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 2.210,00 0,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.210,00 0,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Usa radiologie   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoclav (2 buc)   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifuga   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler portabil   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter complet echipat compatibil cu trusa laringoscopie Storz   35,93 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter complet echipat compatibil cu histeroscop Wolf   35,93 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter mono/bipolar   123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa de operatie    924,00 0,00 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa scialitica cu 2 brate   111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa scialitica mobila cu picior   46,41 0,00 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autorefractometru cu keratometru electronic   24,91 0,00 24,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor functii vitale    205,12 0,00 205,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf portabil   48,79 0,00 48,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf portabil   72,24 0,00 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tonometru non contact   27,67 0,00 27,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoclav sterilizare fãrã uscare, model vertical, volum 110 litri   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de developat filme (1 buc)   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie de sterilizare automatã (1 buc)   135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DapMetru-sistem de mãsurare a dozei de radiatii la pacient (4 buc)   52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de supraveghere video   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor               0,00 

71 Active nefinanciare I 3.897,00 0,00 3.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 3.897,00 0,00 3.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente (semnãturi electronice, antivirus)    10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare si 

expertizarea clãdirii afectate "Spãlãtorie, bloc alimentar si compartiment sterilizare 

Spital Tg. Bujor"   

1.087,00 0,00 1.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inlocuirea acoperişului la clădirea ""Adminsitraţie, farmacie şi laborator analize 

medicale"   
436,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii capitale pentru reabilitare etaj 1, tronson CDE    200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii capitale bloc nasteri si internari    200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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R.K. Reabilitare laborator clinic   256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R.K. Etaj 7, tronson ABC   1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Certificate digitale (semnãtura  electronicã) (25 buc)   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã utilizare software GPS (3 buc)   2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatie ptr obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu ptr. întreg 

ansamblul de clãdiri ce formeazã Spitalul Clinic de Urgentã “Sf. Apostol Andrei”   
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare sistem producere cãldurã si apã menajerã ptr blocurile de locuinte  

Sãnãtatea 38 si Sãntatea 60   
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.10 I 3.834,40 575,00 559,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

  II 3.834,40 575,00 559,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 3.259,40 0,00 559,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

  II 3.834,40 575,00 559,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 3.345,00 575,00 70,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

  II 3.345,00 575,00 70,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii (demolare serã plante veche) I 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grup sanitar Casa Memorialã "Costache Negri" I 600,00 575,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 600,00 575,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grup sanitar Casa Ruralã "Ion Avram Dunãreanu" I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 489,40 0,00 489,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 489,40 0,00 489,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orgã electronicã (2 buc)   21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amplificator sunet   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cabina pazã (2 buc)   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie graficã   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instrumente muzicale   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem acces vizitatori   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fântânã artezianã   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 82,40 0,00 82,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 82,40 0,00 82,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect instalatie gaze naturale Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expertizã tehnicã si documentatie tehnicã DALI ptr modernizare acvarii   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare studiu geotehnic   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expertizã tehnicã clãdire Centrul Cultural "Dunãrea de Jos"   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare salã spectacol Centrul Cultural Dunãrea de Jos (expertizã, SF)   27,40 0,00 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor             

71 Active nefinanciare I 317,00 0,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 317,00 0,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta soft spectacol Planetariu    22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft ACP Observatory Control Basic   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft PinPoint Astrometric Engine and Visual Astrometry Tools   2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft Binary Maker 3.0   1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft-uri intercative de prezentare in Expozitia temporarã (10 buc)   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii capitale active fixe   230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem operare Windows 10 Home    4,90 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Adobe Photoshop CC   2,10 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.10 I 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Robot de bucãtãrie   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masinã de curãtat cartofi   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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HOTĂRÂREA NR. 111 
din 17 mai 2018 

 

privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de 
învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2017–2018 (lunile mai şi iunie) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.965/16.05.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere nota de fundamentare a Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi comunicată cu 
adresa nr. 4965 din 08.05.2018; 

Având în vedere notele de fundamentare ale Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi 
comunicate cu adresele nr. 5135 din 11.05.2018 şi 1927 din 15.05.2018; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi comunicată 
cu adresa nr. 1506 din 11.05.2018; 

Având în vedere prevederile art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4, 13, lit. a), 14 şi 17 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. b) şi ale art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat 
pe anul 2018; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui număr de 181 burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2017-2018 (lunile mai 
şi iunie). 

 
Art.2. Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileşte la suma de 100 lei/elev/lună, în limitele 

fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

 
Art.3. Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de 

acordare a burselor de ajutor social şi stabilirea listei beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei 
de atribuire a burselor constituită la nivelul unităţii de învăţământ. 

 
Art.4. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului Galaţi, din sumele defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, prin unităţi de învăţământ. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean 

Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                            Publicată astăzi, 18 mai 2018 

 
 


