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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare clădire cămin nr. 2
şi transformarea acesteia Sn Centru de îngrijire şi asistentă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi Budăi, din localitatea Budăi, judetul laşi" şi a Acordului de Parteneriat încheiat
cu Directia Generală de Asistentă Socială şi Protectia Copilului laşi, în vederea finantării în
cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR)- Apelul de
proiecte- Renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a
clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/13.1/1 Componenta 5 Valul Renovării
Consiliul Jude(ean laşi,
Având în vedere:

05-,2-022a Presedintelui Consiliului Judeţean laşi
a) Referatul de aprobare nr. 2- 0 L1 ‘"9 /
rcfcritoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului
Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia in Centru de ingrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi Budăi, din localitatea Budăi, judcţul Iaşi- şi a Acordului de
Parteneriat incheiat cu Direcţia Generală dc Asistenţă Socială şi Protecţ ia Copilului laşi, in
vederea finanţării în cadrul Programului Naţ ional de Redresare şi Rezilienţă al Românici
(PNRR)- Apelul de proiecte- Renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică
moderată) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1- Componenta 5- Valul
Renovării:
p
b) Raportul de specialitate nr b9 45.-Ă/ l0 '(7L2Q2elnis de Serviciul de Programe şi Strategii- Directia
Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Judeţean laşi:
c) Programul Naţ ional de Redresare şi Rezilienţă - Apelul de proiecte - Renovare integrată
(consolidare seismică şi renovare energetică modcrată) a clădirilor publice, titlu apel:
PNRR/2022/C5/2/6.1/1 Componenta 5 Valul Renovării:
d) Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente
PNRR în PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta C5- Valul renovării- Axa 2- Schema de granturi
pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Opera(iunea B.1: Renovarea integrată
(consolidare seismică şi renovarc energetică moderată) a clădirilor publice;
e) H.G. nr. 1149/16.11.2011 pentru modificarea anexei 1 la Hotărarea Guvernului nr. 1354/2001
privind atestarea domeniului public al judeţului laşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul laşi, cu modificările şi completările ulterioare:
t) Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 130/ 2014 privind actualizarea domeniului public al
judeţului laşi;
g) Legea nr. 273/2006 privind finan(ele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:
h) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
i) Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare:

-

in temeiul dispozi(iilor art. 196 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului "Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea
acesteia in Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităti Budăi, din
localitatea Budăi, judeţul laşi". în vederea finanţării in cadrul Programului Naţional de
Redresare şi Rezilienţă — Apelul de proiecte - Renovare integrată (consolidare scismică şi
renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.I/1
Componcnta 5 Valul Renovării, conform descrierii sumarc. Anexa I la prezenta hotăffire.
Art. 2. Se aprobă Acordul de Parteneriat incheiat între Judeţul laşi- Consiliul Judeţean laşi şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi, Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi
transformarea acesteia în centru de ingrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi
Budăi, din localitatea Budăi. judeţul Iaşi", in cuantum de 5.088.591,05 lei fără TVA;
Art. 4. Solicitantult Consiliul Judeţean laşi se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile
care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile
tehnico-economicc/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.
Art. 5. Sc imputerniceşte domnul Costel ALEXE, Preşedintele Consiliului Judeţean laşi, să
sctuneze toate actele necesare, inclusiv contractul de finanţare, în numele Unităţii Administrativ
eritoriale Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi, pentru realizarea proiectului
„Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia in centru de ingrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi Budăi, din localitatea Budăi, judeţul Iaşi" - Apelul de proiecte de
renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice,
titlu apel: PNR12/2022/C5/2/B. I / , Componenta 5- Valul renovării.
Art. 6. Punerea în aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Consiliul Judeţean laşi prin Preşedinte şi de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă şi
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, şi de către
Direeţ ia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului laşi.
Art. 7. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie Instituţ iei Prefectului Judeţului laşi. Direcţ iei
Juridice - Serviciul Juriclic-Contencios Administrativ, Direcţiei Proiecte si Dezvoltare Durabilă şi
Direcţici Economice, din cadrul Consiliului Judeţean laşi, Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Iaşi.
Art. 8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu atribuţii în acest sens.
Dată astăzi,
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Avizat pentru legalitate.
SECRETARL GENERAL AL JUDETULUI
Lăeram oara VERIVICĂ-DASCĂLESCU

G\
1)1RECŢIA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI
tn,
sohdar

mm) rmm Lr imulm
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IT5CRAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare clădire cămin nr. 2
şi transformarea acesteia în Centru de ingrijire şi asistentă
pentru persoane adulte cu dizabilităti Budăi, din localitatea Budăi, judetul laşi" şi
a Acordului de Parteneriat incheiat cu Directia Generală de Asistentă Socială şi
Protectia Copilului laşi, în vederea finantării în cadrul Planului National de Redresare
şi Rezilientă al Romăniei (PNRR) - Apelul de proiecte: Renovare integrată
(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu
apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării

in cadrul Planului National de Redresare şi Rezilientă al Romăniei (PNRR), prin
intermediul Componentei C5 - Valul Renovării, se propune imbunătăţirea fondului
construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a
reducerii riscului ta incendiu şi a tranziţiel către clădiri verzi şi inteligente, conferind
respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor
mecanisme adecvate de monitorizare a performanţelor fondului construit şi asigurarea
capacităţii tehnice pentru implementarea investiţillor.
Obiectivul general constă in tranziţia către un fond construit rezilient şi verde.
Obiectivul specific: Renovarea integrată a clădirilor publice (eficienţă energetică 5)
consolidare seismică).
Axa de investitii 2: Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezihenţă in
clădiri publice.
Operatiunea B.1: Renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică
moderată) a clădirilor publice.
Activitătile sprijinite în cadrul axei de investitii/operatiunii
Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/ acţiuni specifice
realizării de investiţii pentru consolidarea seismică şi creşterea eficienţei energetice a
clădirilor publice, respectiv:
Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente;

▪ Lucrări de reabilitare termică a etementetor de anvelopă a dădirii;
Lucrări de reabititare termică a sistemului de Incătrire/ a sistemutui de furnizare
a apei calde de consum;
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 5i/sau
termice pentru consum propriu; utilizarea sursetor regenerabile de energie;
Lucrări de instatare/ reabilitare/ modernizare a sistemetor de dimatizare 5i/sau
ventitare mecanică pentru asigurarea catităţii aerului interior;
•

Lucrări de reabititare/ modernizare a instalaţritor de iluminat în dădiri;

▪ Sisteme de management energetic integrat pentru dădiri;
•

Sisteme intetigente de umbrire pentru sezonut cald;

• Modernizarea sistemelor tehnice ate dădirilor, inclusiv în vederea pregătirii
clădirilor pentru soluţii inteligente;
▪ Atte tipuri de lucrări;
Lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini etectrice, conform
prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădiritor,
republicată.
Lucrări conexe pentru respectarea attor cerinţele fundamentate privind calitatea
în construcţil (securitate ta incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător,
siguranţă şi accesibititate în exploatare, protecţie împotriva zgomotutur, utitizare
sustenabită a resursetor naturate), apticabile după caz.
Indicatorii apelului de proiecte
reducere a consumutur anuat specific de energie finată pentru incălzire (kWh /m2
an);
reducere a consumutui de energie primară (kWh /m2 an);
consumul de energie primară utitizănd surse regenerabile ta finalul implementării
proiectului (kWh/m2 an);
arie desfăşurată de clădire pubtică, consolidată şi renovată energetic (m2);
reducere anuală estimată a gazetor cu efect de seră (echivatent kgCO2/m2 an);
persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea ta schimbărite climatice
(ex. vaturi de căldură).
Rata de finantare acordată prin PNRR este de 100% din vatoarea cheltuielitor
etigibite ate proiectutui fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrut PNRR, vatoarea
TVA aferentă cheltuielitor eligibite va fi suportată de ta bugetut de stat, din bugetut
coordonatordui de reforme şi /sau investiţii pentru Componenta 5 - Valut Renovării MDLPA, în conformitate cu tegistaţia în vigoare. În afara vatorii etigibile a proiectutui,
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orice altă chettuială constituie cheltuială neetigibită şi va fi suportată de beneficiar/
lider de parteneriat/ partener.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului
Conform Ghidului de finantare, secţiunea 2.5, valoarea maximă etigibilă a
proiectutui corespunde unui:
cost unitar pentru lucrările de consotidare seismică de 500 Euro/m2 (arie
desfăşurată), fără TVA;
cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/m2 (arie
desfăşurată), fără TVA.
Sumele care vor depăşi pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de către beneficiar,
fiind considerate neetigibile. În cererea de finanţare va fi justificată respectarea
cerinţei de mai sus, utitizănd formula de calcut:

Valoarea maximă ettgibită a proiectului = aria desfăşurată x (cost unitar pentru lucrări de
consolidare seismică + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţut laşi - Consiliut Judeţean laşi, 1n
parteneriat cu Directia Generată de Asistenţă Sociată şi Protecţia Copilului laşi, şi-a
propus reatizarea proiectului „Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia
în Centru de ingrijire şi asistentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Budăi, din
localitatea Budăi, judetul laşi".
Clădirea este amptasată in satul Budăi, oraşut Podu Itoaiel, judetut laşi, avănd
numărul cadastrat 60885. informaţiite privind regimul juridic, economic şi tehnic at
terenutui sunt prevăzute în Certificatut de Urbanism nr. 120/ 08.09.2021, emis de
Primăria orasutui Podu Itoaiei.
Regimut juridic: terenul se află în intravitanut oraşului Podu Roalei, este domeniu
public al judeţutui laşi, in administrarea Consitiulut Judeţean laşi (1n baza Hotărăril nr.
1149/16.11.2011 emisă de Guvernul Romăniei şi în baza HCJ nr. 130/ 2014) şi se află în
intravitanut oraşului Podu Roaiel, conform PUG aprobat. Terenut nu se află 1n zona de
protectie a monumentetor istorice.
Regimut economic: fotosinţa actuată - curţi construcţii.
Fotosinţa propusă: curţi construcţii.
Indicatorii fizici existenţi pentru clădirea Cămin 2 sunt:
regim de inătţime: P+1E;
dimensiuni în plan ale clădirii: 39,40 m x 21,70 m;
arie construită: A, = 658.67 m2 ;
3

arie desfăşurată construită: Adc = 1.192,54 m2;
H strea5ină (minim) = 6,15 m;
H coamă (maxim) = 10,00 m.
Faţada principată a clădirii Cămin 2 este amplasată spre nord (spre DN28).
inălţimite tibere ate încăperilor sunt de:
- 2,90 m şi 3,42 m- pentru Incăperile de la parter;
- 2,90 m- pentru Incăperite de la etaj.
Din punct de vedere tehnic, clădirea existentă prezintă următorut sistem
constructiv:
- pereţi portanţi din zidărie de cărămidă ptină de 42 cm la exterior şi ziduri de 30 cm
grosime la interior, fără stătpişori, cu centuri şi buiandrugi din beton armat; pereţi din
BCA de 15 cm grosime la interior;
- ptanşee din beton armat;
- rampe scări din beton armat;
- acoperiş şarpantă din temn, cu astereată, acoperit cu tablă zincată.

Direcţia Generată de Asistenţă Socială şi Protecţia Copitutui laşi deţine în prezent
documentaţta tehnico-economica pentru obiectivul „Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi
transformarea acesteia în centru de ingrijire şi asistentă pentru persoane adulte cu
dizabilităti Budăi, din localitatea Budăi, judetut laşi", respectiv:
- Documentaţia de Avizare a Lucrăritor de Intervenţie (D.A.L.I.);
- Expertiză tehnică;
- Studiu geotehnic;
- Audit energetic.

Clădirea existentă şi propusă spre refuncţionatizare, Cămin 2, este construită în anut
1967 şi dezafectată de aproxlmativ 10 ani, motiv pentru care în prezent se află într-o
stare avansată de degradare, necesitănd intervenţii de consotidare şi de refacere a
tuturor instataţillor electrice, termice şi sanitare. Căminut 2 face parte dintr-un complex
şcolar cu destinaţia iniţiată de Scoată Profesionată de Mecanici Agricoli, dată în
funcţiune în anut 1964. Ulterior, şcoata profesionată s-a transformat în centru de servicii
sociate (centru de ptasament pentru copii), iar din anut 2004, centrul a fost închis.
Clădirea a suferit intervenţii de modificare şi extindere, pe faţada posterioară, unde
se află un spătător şi o bucătărie. Extinderea se află într-o stare avansată de degradare
şi a fost propusă spre demolare.
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Prin expertiza tehnică, Căminul 2 este incadrat în prezent în clasa de risc seismic
Rs2, clădirea necesitând lucrări de consolidare/ reconstructie.
După demolarea extinderii, arie desfăşurată construită Adc va fi de 1.099,68 m2.

Considerând cete expuse mai sus, D.G.A.S.P.C. laşi şi Directia Proiecte şi Dezvoltare
Durabită din cadrul Consibutui Judetean laşi au identificat posibilitatea inctuderil acestei
investiţii în Componenta 5 - Vatut Renovă rii din cadrul PNRR, Axa 2- Schema de granturi
pentru eficienţă energetică şi rezilientă în clădiri publice, Operatiunea B.1: Renovare
integrată (consotidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor pubtice.
Valoarea maximă eligibită a proiectului „Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi
transformarea acesteia în centru de ingrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi Budăi, din localitatea Budăi, judeţul laşi", catculată conform formulei de
mai sus, este:

* Suprafată desfăşurată clădire: 1.099,68 m2 x (500 Euro/m2 - cost unitar pentru
consolidare seismică + 440 Euro/m2 - cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) =
1.099,68 x 940 Euro = 1.033.699,20 Euro x 4,9227 lei = 5.088.591,05 lei fără TVA.

Solicitantul, Consitiut Judetean laşi, se angajează să finanţeze toate cheltuietile
neetigibite care asigură implementarea proiectutui, astfet cum acestea vor rezulta din
documentatille tehnico-economice/ contractul de lucrări soticitate în etapa de
imptementare.
Se anexează o descriere sumară a investitiei propusă prin proiect, în concordantă cu
măsurite propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instatatiitor aferente
acesteia), aşa cum reies din Raportul de audit energetic şi Expertiza tehnică, cu
asumarea atingerii indicatoritor descrişi la sectiunea 4.1, punctut 14 din Ghidut de
finantare, respectiv:

interventiite de creştere a eficientei energetice propuse pentru clădire conduc la
reduceri ale consumutui de energie primară şi reduceri ate emislitor de CO2, de cet puţin
30%, în comparatie cu starea de pre-renovare.

Avănd în vedere cele mentionate, propunem spre aprobare următoarele:
- depunerea proiectutui „Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia în
centru de ingrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităti Budăi, din
5

localitatea Budăi, judeţul laşi", 1n vederea finanţării în cadrul Planului Naţiona; de
Redresare şi Rezilienţă al României - Apelul de proiecte de renovare integrată
(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a dădirilor publice, titk: apeL•
PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 - Valul renovării, conform descrierii sumare,
Anexa 1 la prezentul raport;
- valoarea totală maximă eligibilă a proiectului „Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi
transformarea acesteia în centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
dizabilit ăţi Budăi, din localitatea Budăi, judeţul laşi", 1n cuantum de 5.088.591,05 lei
fără TVA;
- încheierea Acordului de Parteneriat cu Direcţia Generată de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului laşi, Anexa 2 La prezentul raport, în vederea depunerii proiectului
„Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia în centru de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabi(it ăţi Budăi, din localitatea Budăi, judeţul
laşi", în cadrul Planu;u1 Naţional de Redresare şi Rezitienţă al României;
- Solicitantul, Consillul Judeţean laşi, se angajează să finanţeze toate cheLtuielfie
neeligibite care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din
documentatlite tehnico-economice/ contractul de lucrări solicitate în etapa de
implementare;
- împuternicirea domnutui Coste; ALEXE, Preşedintele Consibului Judeţean laşi, să
semneze, în numele UAT Judeţul laşi prin Consitiu; Judeţean, toate actete necesare,
indusiv contractul de finantare, pentru realizarea proiectului „Reabilitare cl ădire cămin
nr. 2 şi transformarea acesteia in centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilităţi Budăi, din localitatea Budăi, judeţul laşi" - Apelul de proiecte de
renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a dădirilor
publice, tidu apet: PNRR/2022/C5/2/B.1 /1, Componenta 5 - Valul renovării.

Director Executiv,
Marieta Afilipoaie
imi asum Pn totalltate responsabilitatea corectitudinli si leyalitătii,
in solidar cu Mtocmitorul Mscrisului

şef Serviciu,
Manueta Crenguţa Lungu
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

intocmit,
Consitier,
Cristian Corodescu
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea
şi legalitatea Mtocmirii acestui inscris gficial
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Nr.

c.4(0 /o5-..a&..2,),
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare clădire cămin nr. 2
şi transformarea acesteia in Centru de ingrijire şi asistentă

pentru persoane adulte cu dizabilităti Budăi, din localitatea Budăi, judetul laşi" şi
a Acordului de Parteneriat încheiat cu Directia Generală de Asistentă Socială şi
Protectia Copilului laşi, în vederea finantării în cadrul Planului National de Redresare
şi Rezilientă al României (PNRR) - Apelul de proiecte: Renovare integrată
(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu
apel: PNRR/2022/C5/2/13.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării

În cadrut Planului National de Redresare ¢i Rezilientă al României (PNRR), prin
intermediul Componentei C5 - Valul Renovării, se propune îmbunătăţirea fondului
construit printr-o abordare integrată a eficientel energetice, a consolidării seismice, a
reducerii riscului la incendiu şi a tranzitiel către clădiri verzi şi intetigente, conferind
respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor
mecanisme adecvate de monitorizare a performanţ etor fondului construit şi asigurarea
capacităţii tehnice pentru implementarea investiţiilor.
Obiectivul general constă în tranziţia către un fond construit rezinent şi verde.
Obiectivul specific: Renovarea integrată a clădirilor publice (eficienţă energetică 5)
consolidare seismică).

Având în vedere prevederile Programului Nationat de Redresare şi Rezilienţă, Apelul
de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică
moderată) a clădirilor publice, titlu apet: PNRR/2022/C5/ 2/13.1 /1, Componenta C5 Valul Renovării, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul laşi - Consiliul Judetean laşi,
în parteneriat cu Directia Generală de Asistentă Socială şi Protectia Copilului laşi, şi-a
propus realizarea proiectului „Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia
în Centru de ingrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Budăi, din
localitatea Budăi, judeţul laşi".

Având in vedere cele menţionate, propun plenului Consiliului Judeţean a se
aproba următoarele:
- depunerea proiectului „Reabilitare cl ădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia in
centru de îngrijire şi asistentă pentru persoane adulte cu dizabilit ăti Budăi, din
localitatea Budăi, judetuf laşi", 1n vederea finantării în cadrut Planutui National de
Redresare şi Rezilientă at României - Apetut de proiecte de renovare integrată
(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădiritor pubtice, tittu apet:
PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 - Vatut renovării, conform descrierii sumare,
Anexa 1 la prezentul referat;
- valoarea totală maximă etigibilă a proiectului „Reabilitare cl ădire cămin nr. 2 şi
transformarea acesteia în centru de îngrijire şi asistentă pentru persoane adulte cu
dizabifităţi Budăi, din localitatea Budăi, judetul laşi", 1n cuantum de 5.088.591,05 lei
fără TVA;
- încheierea Acordutul de Parteneriat cu Directia Generată de Asistenţă Socială şi
Protectia Copitutui laşi, Anexa 2 la prezentut referat, în vederea depunerii proiectului
„Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia in centru de ingrijire şi
asistent ă pentru persoane adulte cu dizabilităti Budăi, din localitatea Budăi, judetul
laşi", în cadrut Planului Nationat de Redresare şi Rezilientă at României;
- Solicitantut, Consitiut Judeţean laşi, se angajează să finanteze toate cheltuieltle
neetigibile care asigură imptementarea proiectului, astfet cum acestea vor rezutta din
documentaţiile tehnico-economice/ contractul de lucrări solicitate în etapa de
imptementare;
- împuternicirea domnului Costet ALEXE, Preşedintele Consiliului Judeţean laşi, să
semneze, în numete UAT Judetut laşi prin Consiliul Judetean, toate actete necesare,
inclusiv contractut de finantare, pentru reatizarea proiectului „Reabilitare cl ădire cămin
nr. 2 şi transformarea acesteia în centru de ingrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilit ăţi Budăi, din localitatea Budăi, judetul laşi" - Apelul de proiecte de
renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădiritor
publice, tittu apet: PNRR/2022/C5/2/13.1/1, Componenta 5 - Vatut renovării.

INIT ATOR
PREŞ DINT ,
COST A XE

Anexa 1 la HCJ nr.

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI PROPUSĂ A Fl REALIZATĂ PRIN PROIECT

„Reabilitare cl ădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia in Centru de ingrijire şi
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităti Budăi,
din localitatea Budăi, judeţul laşi"

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Crăchrea este amplasată în satul Budăi, oraşul Podu Iloaiei, judetul laşi, pe DN 28 laşi
- Tărgu Frumos, avănd numărul cadastral 60885.
Informatiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terendui sunt prevăzute în
Certificatul de Urbanism nr. 120/ 08.09.2021, emis de Primăria oraşului Podu
Regimul juridic: terenul se află în intravi(anul oraşului Podu lloaiei, este domeniu
public at judetului laşi, în administrarea ConsRidui Judetean laşi (1n baza Hotărârii nr.
1149/16.11.2011 emisă de Guvernul României şi în baza HCJ nr. 130/ 2014) şi se află în
intravilanut oraşului Podu Iloaiei, conform PUG aprobat. Terend nu se află în zona de
protectie a monumentetor istorice.

SITUAŢIA EXISTENTĂ
Clădirea existentă şi propusă spre refunctionalizare, Cămin 2, este construită în and
1964 şi dezafectată de aproximativ 10 ani, motiv pentru care în prezent se află într-o
stare avansată de degradare, necesitând intervenţii de consolidare şi de refacere a tuturor
instalatillor etectrice, termice şi sanitare. Căminut 2 face parte dintr-un complex şcolar
cu destinaţia initială de $coată Profesională de Mecanici Agricoli, dată în functiune în anut
1964. Ulterior, şcoata profesională s-a transformatIn centru de servicii sociale (centru de
plasament pentru

iar din anul 2004, centrul a fost închis.

Clăcrirea a suferit interventii de modificare şi extindere, pe fatada posterioară, unde
se află un spălător şi o bucătărie. Extinderea se află într-o stare avansată de degradare şi
a fost propusă spre demcgare.
Prin expertiza tehnică, Căminul 2 este incadratIn prezent în dasa de risc seismic Rs2,
dădirea necesitând lucrări de consolidare/ reconstructie.

Clădirea are regimut de inăltime parter + etaj 1 din zidărie portantă din cărămidă.
Acoperişul este de tip şarpantă din lemn şi invelitoarea este din tablă zincată.
Dimensiunite maxime în plan - 39,70 x 13,85 m şi are destinatia de internat. Clădirea
nu este în exploatare, motiv pentru ca ritmul degradărilor să fie accentuat.
Fundatiile sunt din beton cu adâncimea de fundare de - 1,25m fată de CTA. Peretii
exteriori portanti au grosimea de 45 cm, din care cărămida are 38 cm şi sunt din cărămidă
cu mortar din ciment. Peretii interiori portanti au grosimea de 30 cm pe directia
longitudinată, din care cărămida are 25 cm, iar pe directia transversală nu sunt pereti
portanti. Peretii interiori de compartimentare au grosimi de 10-20 cm şi sunt din cărămidă
şi BCA cu mortar din ciment, tencuiti cu mortar din ciment. Zidăria este simplă şi nu s-au
identificat elemente de ductilizare verticate (stâlpiş ori), ci doar orizontale (centuri şi
grinzi din beton armat). Faanş eele sunt din beton armat cu grosimea de aproximativ 10
cm, din beton armat C8/10.
Acoperişul este tip şarpantă din lemn şi Invelitoare din tablă zincată. Clădirea este
prevăzută cu instalatii etectrice, sanitare şi termice. Tâmplăria este din PVC cu geam
termopan şi lemn cu geam simplu.

STAREA CLĂDIRII
Fundatii te sunt executate din beton şi nu s-au observat degradări la nivetut fundatillor.
Peretii sunt reatizati din cărămidă şi se observă degradări LocaLe cauzate de infiltratiite
de apă.
Planşeete sunt din beton şi se observă degradări ale acestora, mai ales la planşeut de
peste etaj datorită infittratiilor.
Acoperişul tip şarpantă din lemn cu invetitoare din tablă zincată este într-o stare
avansată de degradare, iar Invetitoarea prezintă degradări locale. Elementete structurale
componente nu prezintă degradări semnificative datorate actiunii seismelor repetate
suportate în cei peste 45 de ani de exploatare.
Au fost identificate şi degradări nestructurale:
- trotuar partiat degradat;
- finisaje într-o stare avansată de degradare;
- tencuieli degradate.
Clădirea nu a fost consotidată, făcându-se doar reparatii capitate şi curente.
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CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE
În urma evaluă rii calitative a gradului de Indeplinire a condi ţiilor de alcătuire seismica
(R1), acesta a fost apreciat ca având o valoare globală de 73 puncte. Clasa de risc seismic
asociată indicatorului R1 este Rslll.
În urma evaluă rii calitative a gradului de afectare structural ă (R2), acesta a fost
apreciat ca avă nd o valoare globală de 70 puncte. Clasa de risc seismic asociată
indicatorului R2 este Rsll.
În urma evaluării cantitative aferentă metodologiei de nivel 2, au rezultat valorile
gradului de asigurare seismică pentru pereţii structurali. Astfel, pentru pereţii structurali
ai dădirii, indicatorul R3 are valoarea de 37-45 puncte. Clasa de risc seismic asociată
indicatorului R3 este Rsll.
Astfel, clasa de risc seismic asociată indicatorilor R3 este Rsll, iar acest rezultat,
coroborat cu cel apreciat la evaluarea calitativă a R2 şi R1 care este Rsll, cât şi starea
generală a construcţiei duc la justificarea deciziei de încadrare finală a construcţiei în
clasa de risc seismic Rsll.

SOLUTIA TEHNICĂ PROPUSĂ
Având în vedere rezistenţa şi stabilitatea clădirii şi analizând toate aspectele
constatate prin vizualizarea elementelor structurale şi nestructurale, se constată că se
impun următoarele categorii de lucrări de interventie:
- demolarea anexei alipite cu regimul de inălţime P;
- prevederea unor stăipi cu fundaţil proprii ancoraţi în fundaţiile şi centurile existente
din beton armat;
- dacă, după desfacerea tencuielilor, se identifică fisuri în pereţii din cărămidă sau în
centuri, scări sau planşeu din beton armat: injectarea în fisuri a unei soluţii
bicomponente, specială pentru consolidarea fisurilor din zidărie şi beton;
- dacă se vor realiza goluri în pereţii existenţi, aceştia vor fi bordaţi în prealabil cu
beton armat; dacă se vor închide goluri din pereţi, inchiderile se vor realiza din zidărie de
cărămidă portantă;
- se propune consolidarea spaleţilor longitudinali şi transversali perimetrali exteriori
cu un strat de beton armat torcretat C20/25 cu grosimea de 5 cm, dispus pe ambele feţe
ale pereţilor;
- se propune consolidarea spaleţilor transversali şi longitudinali interiori cu un strat de
beton armat torcretat C20/25 cu grosimea de 5 cm, dispus pe ambele feţe ale pereţilor;
clasa betonului va fi minim C20/25;
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- desfacerea şi refacerea trotuaretor din beton armat cu Lăţimea de 1 m şi panta spre
exterior de 5%, prevăzut cu cordon de bitum între trotuar şi clădire; se va reface pe toată
lăţimea stratu( de umplutură de minim 50 cm adâncime din argilă compactată pentru
crearea unui ecran de protectie;
- refacerea şarpantei din lemn ignifugat cu Invelitoare din ţiglă metalică.

SOLUŢII PROPUSE PENTRU REABILITARE/ MODERNIZARE TERMICĂ
În cadrul dădirii auditate s-au identificat următoarele
Solutii recomandate pentru anvelopa dădirii
Soluţia 1 (S1) - Sporirea rezistenţei termice corectate a pereţilor exteriori peste
vabarea de 1,75 m2K/W prin placarea pereţilor exteriori cu un strat de vată minerată
bazaltică de 15 cm grosime.
Soluţia 2 (S2) - In(ocuirea tâmplăriei existente de pe faţade cu tâmplărie
termoizolanta din PVC pentacameral cu geam dub(u.
Soluţia 3 (S3) - Sporirea rezistenţei termice unidirecţionale a podulul peste valoarea
minimă de 4.5 m2K/W.
Soluţia 4 (S4) - Sporirea rezistenţei termice unidirecţionaLe a plăcii peste pământ peste
vatoarea de 2.5 m2K/W, prin placarea plăch cu un strat de pdistiren extrudat de 10 cm
grosime.
SoLuţii recomandate pentru instataţiile aferente dădirii (11 )
Se propune ca sursa regenerabită de energie folosirea pompetor de căldura de tip aerapă şi integrarea acestora în sistemut existent de încătzire prin intermediul unui puffer stocator cu doua serpentine şi automatizarea aferentă. Totodată, se propune schimbarea,
eventual, a tablouLui şi chiar a bran5amentului electric pentru a suporta şi suplimentul de
putere datorat instalării pompelor de căldură. Montarea pompei de căldură presupune şi
o automatizare (sistem de control activ), care, în momentut în care pompa de căldură nu
va mai face faţă, datorită temperaturitor exterioare prea scăzute, va comuta pe încălzirea
clasică. De asemenea, se propune o instalaţle de panouri sotare termice cu tuburi vidate
care sa asigure apă catclă menajeră de consum prin intermediut unui boiter bivalent.
Pentru reducerea consumuLui de energie dectrică, s-a prevăzut intocuirea corpurilor de
ituminat cu unele cu LED, cu durata mare de viată şi consum redus. Corpurile noi se vor
monta pe aceleaşi poziţii si pe aceleaşi circuite electrice existente. Suptimentar, se vor
monta panouri sotare fotovoltaice, pentru asigurarea parţia(ă a consumutui dectric din
acestea.
•

inlocuirea totată a distributiei instalaţiei de încătzire centrală cu conducte noi;
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•

IzoLarea conductelor de distributie agent termic Incălzire1rdocuite;

•

Montarea unui robinet de echiLibrare termohidraubc ă pe racordul termic;

•

irnocuirea totală a distribuţiei de apă caldă menajeră cu conducte noi din PPR;

•

IzoLarea conductebr de distributie apă caldă menajeră inlocuite;

•

Montarea de robinete de sectorizare şi robinete de golire la baza coloanelor.

Interventifle de creştere a eficientei energetice propuse pentru clădire în cadrul
Expertizei tehnice şi at Auditultn energetic vor conduce ta o reducere a consumului anual
specific de energie finală pentru incătzire de cel puţin 50% fată de consumul anuat specific
de energie pentru încălzire înainte de renovare, precum şi la reduceri ate consumuLui de
energie primară şi ale emisiilor de CO2, de cet putin 30%, în comparaţie cu starea de prerenovare.

Director Executiv,
Marieta Afilipoaie
Şef Serviciu,
Manuela Crenguta Lungu

Întocmit,
Consiiier,
Cristian Corod cu
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Anexa 2 la I ICJ nr.

Acord de parteneriat
nr.
pentru realizarea proiectului „Reabilitare clădire cămin nr. 2 pentru persoane
adulte cu dizabilită,ti Budăi, din localitatea Budăi, judeţul laşi"

Art. 1. Părtde
1. UAT Judetul laşi - Consiliul Judeţean laşi, cu sediul in Mun laşi. Bdul Suidan
Mare Sdiint nr 69, cod poştal 700075. tel. 0232 235100, jax 0232 210336.
codul fiscal 4540712, având calitatea de Lider de proiect (Partener

,

reprezentata legal prin Costel ALEXE, in calitate de Preşedinte
Si

2. Directia Generahi de Asistentit Socialii şi Protectia Copilzdui laşi, cu sediul în Mun.
Vasile Lupu nr. 57A ,cod postal 700309, tel. 0232 477731, Jax 0232 279654.
codul fiscal 9899076, avânil calitatea de Partener 2. reprezentata legal prin Florin
ION, in caliwte de Director General

au convenit urmatoarele:
Art. 2. Obiectul
(1)

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligată le părtilor. contributia
financiară proprie a fiecărei părti la bugetul proiectului. precum şi responsabilitătile ce ie
revin in implementarea activitătilor aferente proiectului: „Reabilăare clădire camin nr,2
pentru persoane adulte cu di=ahilităli Budăi, din localingea Budăi, judettil

carc este

depus în cadrul Planului National de Redresare şi Rczilientă, Componenta 5 —Valul
Renovării Axa 2- Schema de granturi pentru eficientă energetică şi rezilientă in clădiri
publice, Operatiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor
publice, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/13. I .1/1 , precum şi pe perioada de durabilitate
şi de valabilitate a contractului de finantare.

(2)

Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finantare.

Art. 3. Roluri şi responsabilităti in implementarea proicctului
(1) Rolurde şi responsabilitătile sunt descrise in tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din
Cererca de finantare:
ORGANIZATIA:
UAT Judetul laşi - Consiliul Judetean laşi (Partener 1)

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI:
I. Activităti Precontractuale
- Elaborare Cerere de finantare in vederea transmiterii si evaluarii de catre MDLPA;
- Constituie Unitatea de implementare a proicctului;
- Elaborare documente / Serierc Cerere de finantare in vederea transmiterii la Ministerul
Dezvoltarii Lucrărilor Publice si Administratiei;
- Transmitere Cerere de finantare catre

Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice şi

Administratiei in vederea evaluarii si semnarea Contractului dc finantare.
II. Activităti Contractuale
1. Managementul de implementare al proiectului
- Persoanele desemnate din cadrul U.A.T. Judetul laş i — Consiliul Judetean lasi vor asigura
desfaşurarea managementului de implementare a proiectului;
- Monitorizarca derularii contractelor de achizitie publicaz
- Monitorizarca si evaluarea progresului proiectului ;
- intocmeste si transmitc Cererile de rambursare/plata aferente proiectului;
- Asigură interfata cu MDLPA. Curtea de conturi si alte autorităti de control.

Activitate/ Subactivitate

Valoare Eără TVA(lei)

1. Activitati precontractuale

0,00 lei

2. Activităti contractuale

0,00 lei

ORGANIZAŢIA:
Directia Generală de Asistentă Socială şi Protectia Copilului laşi (Partener 2)
ROLURI SI RESPONSABILITĂŢI:
I. Activităti Precontractuale
I. Desemnare membri pentru Unitatea de implementare a proiectului
2. Elaborarea documentatiei tehnice necesare depunerii Cererh de finamare ( Raportul de
expertiza tehnica si Raportul dc Audit Energetic).
11. Activităti Contractuale
1. Achizitia şi prestarea contractelor de proiectare ( faza DALI) /asistentă tehnică din
partea proiectantului şi executia lucrărilor
- Achizitie servicii de proiectare/ asistenta tehnica si executie lucrari
- Urmarirea rcalizării servicidor de proiectare/ asistenta tehnica si executie lucrari in eadrul
proiectului

Reabilimre clădire camin nr.2 pentru persoune adidle cu dizabilnaţi Budăi. din

localitawa Budăi. judeţul

2. Servicii de dirigentie în cadrul proiectului
- Achizitie servicii de dirigentie de santicr
- lirmărirea realizării serviciilor de dirigcntie de santier in cadrul proiectului "Reabilitare
clădire cănnn nr.2 pentru persoane adulle cu dizabilităn

din localnatea Budin. judend laşi"

3. Servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului
- Achizitie servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului;
- Urmarirea realizarii serviciilor de informare si publicitate in cadrul Proiectului.
4. Auditul financiar în cadrul proiectului
- Achizitic servicii de audit financiar extem in cadrul proiectului;
- Cmiarirea realizarii serviciilor dc audit extem.
Activitate/Subactivitate
I. Activitati precontractualc
2. Activităti contractualc

Valoare fără TVA (Ici)
0,00 lei
5.088.591,05 lei

(2) Contributia la finantarea cheltuiclilor totale ale proiectului
Partenerri vor asiuura contributia la frnantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului aşa
cum este precizat in Cercrea de finantare şi în prezentul acord.
Organizatia

Contributia (unde este cazul)

UAT Judetul lasiConsil ul Judetcan
lasi - Lidcr dc
parteriat (Partencr I)

Valoarea contribmiei la total chcltuicli neeligibile - 0 lei
reprezentănd 0%) din valoarea cheltuiclilor neeligibile
inclusiv TVA aferente proiectului.
Valoarea contributiei la valoarea totală a proiectului 0 lei
reprezentrind 0 °70 din valoarea proiectului inclusiv TVA

Directia Gcncrală de
Asistentă Socială şi
Protectia Copilului laşi
(Partener 2)

Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile- 0 lei
reprezentănd
din valoarea cheltuielilor neeligibile
inclusiv TVA aferente proiectului
Valoarea contributiei la valoarea totală a proiectului 0
lei reprezentănd 0 (170 din valoarca proiectului inclusiv
TVA
0 lei reprezentand 0 din valoarea proiectului

(3) Platile
Responsabilităţile pri‘ind derldarea tluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenra a Guvemului nr. 124/2021 si ale Norrnelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Vrgenta a Guvemuui nr. 124/2021 privind stabilirca cadrului

institutional ş i linanciar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romăniei prin Mecanismul
de redresare şi rezilienţă . precum şi pentru modificarca şi completarea Ordonantei de Urgenţă a
Guvemului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi
rezilienţă necesar Romănici pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi ncrambursabile în
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărărea Guvernului nr. 209/2020.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului începc la data semnării prezentului Acord şi încetează la data
la care Contractul de Finanţare aferent proiectului iş i încetează valabilitatea. Preiungirea perioadei de
valabilitate a contractului de finanţ are conduce automat la extinderea Pcrioadei de valabilitate a
prezentului acord.
Art. 5. Drepturilc ş i obligatiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1)

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror
infonnaţii ş i documente legate de proiect. în scopul elaborării rapoartelor de progres, a
cererilor de transfer/plată. sau a verificării respectă rii nonnelor in vigoare privind atribuirca
contractelor dc achiziţie.
B. Obligatiile liderului de parteneriat

(1)

Liderul dc parteneriat UAT Judeţul laşi — Consiliul Judeţean laşi va scmna Cererea de finanţare
şi Contractul de finanţare.

(2)

Liderul de parteneriat 11AT Judeţ ul laşi — Consiliul Judetean laşi va consulta partenerii cu
regularitate, îi va infonna despre progresul in implementarea proiectului şi le va furniza copii
alc rapoartelor de progres şi financiare.

(3)

Propuncrile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trcbuie
să fie convenite cu partenerii Inaintea solicitării aprobării de către MDLPA.

(4)

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătrc MDLPA a cererilor de
transfer/plată. împreună cu documentele justilicative, rapoartele dc progres etc., conform
prevederilor contractuale şi procedurale.

(5)

Liderul de parteneriat are obligaţia păstrării tuturor documentelor proiectului în original
precum şi copii ale documentelor partenerilor. inclusiv documentele contabile. privind
activităţile şi cheltuiefile eligibile in vederea asigurării unei piste de audit adecvatc, în
conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate pănă la
inchiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare
intervine uţtima.

(6)

in cazul în care autorităţile cu competenţe in gestionarea fondurilor curopene constată
neindeplinirea sau indeplinirea parţială a indicatorilor proiectului, în funcţic dc gradul
derealizare a indicatorilor de rezultaVobiectivelor aferenţi activităţilor proprii. liderul dc

parteneriat şi partenerii răspund proporţ ional sau in solidar pentru reduccrile aplicate din
sumele solicitate la transfer/plată.
(7)

in cazul unui prejudiciu. liderul de partcncriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a
fost cauzat prcjudiciul.

(8)

in cazul rezilicriikevocări contractuluilordinului de fmantare_ liderul de parteneriat şi
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumclor acordate pentru proiect.

(9)

Liderului de parteneriat este responsabil pentru nercuulile identificate in cadrul proicctului
aferente cheltuiehlor proprii confonn notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pc numele său
de către MDI.PA.

(10) Liderul de parteneriat. precum şi partenerii acestuia cuprind în bugetele accstora sumele
aferente finantării valorii corespunzătoare activitatii/activitătilor proprii din proiect, asumate
potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractur decizia/ordinul de finanţare,
în confonnitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului cstc responsabil cu
transmiterea cererilor de transfer pentru plă4ile care unneaza a fi efectuate către coordonatorul
de investitii, conform prevederilor contractului de Ilnantare.
(11) 1.iderul de parteneriat are obligatia deschiderii conturilor corespunzătoare in vederea primirii de
la coordonatorul de investipi a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plătile care
umwază a fi efectuate.
partenerilor

Art. 6. Drepturile şi
A. Drepturile Partenerului 2
(1)

Cheltuielde angajate de Directia Generală de Asistemă Socială şi Protectia Copilului laşi sunt
eligibile in acelaşi fcl ca şi chettuielile angajate dc către liderul de parteneriat corespunzător
activitătiUactivitătilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul. prin transfer de către MDLPA,
la fondurile obtinutc din procesul de rambursare/plată pentru chettuielile angajate de către
aceştia. care au fost ecnificate ca eligibile.

(2)

Partenerul are dreptul să fie consultat cu reguIaritate de cătrc liderul de parteneriat, să fie
informati despre progresul în implcmentarea proieetului şi să li se fumizeze. de către liderul
departeneriat copii alc rapoartelor de progres şi financiarc.

(3)

Partenerul are dreptul să fle consultat. de către liderul de partencriat. în privinta propunerilor
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităti. parteneri etc.). înaintea solicitării
aprobării dc cătrc MDLPA.
B.

(4)

Partenerului 2

Partenerul au obligatia dc a respecta prevederile legislaţiei nationale şi comunitare în vigoare
în domeniul achizirtiilor publice. ajutorului de stat, eualitătii de şansc. dezvoltării durabile.
comunicarii şi

(5)

in implementarea activitătilor proprii.

Partenerul este obligat să pună la dispozitia liderului de parteneriat documentatiile dc atribuire
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractclor de achizitie publică. spre verificare.

(6)

Partenerul cste obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete
de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizi(ie publică. în
scopul elaborării cererilor dc rambursare.

(7)

Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative_
in scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

(8)

Partenerul cste obligat să pună la dispoziţia MDLPA sau oricărui alt organism naţional sau
european. abilitat de lege. documentele şi/sau informaţ iile necesare pentru verificarca modului
de utilizare a flnantării nerambursabilc. la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile
lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verilleărilor la faţa locului.

(9)

in vederea efectuării verilicărilor prevăzute la alin. antcrior. Partenerul este obligat să acorde
dreptul de acces la locurile şi spaţ ille unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la
sistemele informatice carc au legătură directă cu prolectul. şi să pună la dispoziţie documentele
solicitate privind gestiunea tehnică şi tinanciară a Proiectului. atăt pc suport hărtie. căt şi în
fonnat clectronic. Documentele trebuie sa fle uş or accesibile şi arhivate astfel incăt, să permită
veriflcarea lor.

(10) Partenerul este obligat să fumizcze liderului de partencriat orice infomlaţii sau documente
privind implementarea proiectului. în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(11) în cazul in care autorităţile cu competenţc în gestionarea fondurilor curopene constată
neindeplinirea sau îndeplinirea parţ ială a indicatorilor proiectului. în funcţie de gradul dc
realizare a indicatorilor de rezultatMbiectivelor aferenţi activităţilor proprii. partenerii răspund
proporţional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
(12) Partenerul are obligaţ ia dc a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume
necuvenite plătite in cadrul prezentului contract de finanţare. in termen de 5 zile lucrătoare dc
la data primirii notificării.
(13) Partenerul este obligat să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului. utilizând conturi
analitice dedicatc pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea
Proiectului. in conformitate cu dispoziţiile legale.
(14) Partenerul este obligat să pună la dispoziţ ia auditorului linanciar independent si autorizat în
condiţiile legii toate documentele si/sau informaţ iile solicitate si să asigure toate condiţiile
pentru veriflcarea cheltuielilor de către acesta.
(15) Să păstreze toate documentele originale. inclusiv documentele contabilc. privind activităţile şi
cheltuielile eligibile in vederea asigurării unei piste de audit adecvate, in conforrnitate cu
regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi pristrate cel puţin 5 (cinci) ani
după expirarca perioadci de valabilitate a contractului de finanţare.
(16) in cazul unui prejudiciu. partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspundc solidar cu
liderul de proiect.

(17) Pcntru neregulile identificate în cadrul proiectului. notificarile şi titlurile de creanţă se emit pc
numele liderului de partcneriati partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli,
conform legislaţiei în vigoare.
(18) Partenerul pe numele căruia a fost emis titlui de creanţă are obligaţia restituirii sumclor
cuprinse in acestea ş i asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
(19) in cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(20) în cazul in care partenerul se retrage din parteneriat, liderul dc parteneriat răspunde pentru
restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(21) Partenerul este ţ inut de respectarea de către liderul de parteneriat a tennemdui de restituire
menţionat în decizia de reziliere a sumclor solicitate de MDLPA.
(22) Cel puţ in unul dintre partenerii trebuie să deţ ină (în proprietate publică sau administrare) o
clădire publică care este ocupată (în care işi desfăşoară activitatea) de cel puţin unul dintre
parteneri şi/sau de alte entităţi publice din categoria autorităţilor publice centrale. autorităţilor
şi instituţillor publice locale.
(23) Partenerul împrcună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetelc acestora sumele aferente
finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect. asumate potrivit
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul; decizia/ordinul de Ilnanţare. in
conformitate cu prevederile OUG nr. 12412021.
Art. 7. Achizitii publice
în cadrul proiectului vor Iî făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea
Icgislatiei specifice şi generală in vigoare în domeniul achiziţiilor publice. a condiţiilor din
contractul de tinanţare. a instrucţiunilorlordinelor emise de MDLPA şi/sau alte organisme
abilitatc. precum şi a protecţiei mediului. egalităţii de şanse şi nediscriminării.
Art. 8. Proprietatea
(1)

Părţi le au obligaţ ia să menţină proprietatca i mobilului

reabilitat, a bunurilor

achiziţ ionate/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de
cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii

de dare în exploatare şi să asigure exploatarea

şi intreţinerea în accastă perioadă.
(2)

Înainte de sfărsitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului dc acordarc a
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor ce au făcut obiectule proiectului. Copii ale
tillurilor de transfer vor fi ataşatc raportului final. Părţile au obligaţ ia de a asigura funcţionarea
tuturor bunurilor, echipamentelor, ce au tăcut obiectul finanţărilor nerambursabile. la locul de
desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru carc au fost achiziţ ionate. Părţile au
obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu văndă sau să Instrăineze. sub orice
fonnă obiectele / bunurile. tie ele mobile sau imobile finanţatc prin
ani de la de la efectuarea

fmale.

PNRR.

pc o perioadă dc 5

De asemenea, părtfie au obligatia respectării prevederilor contractului de finantare cu privire la
ipotecarea bunurilor in scopul realizării proiectului.
Art. 9. Confidentialitate
Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze in strictă confidentialitate
informaţifie primite in cadrul şi pe parcursul implementării proiectului gi sunt de acord

să

prcvină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfcl de informaţii. Părţile inteleg să
utilizeze infonnaţiile confidenţ iale doar in scopul de a-şi indeplini obligaţ ifie din prezentul
Acord de Partcneriat.
Art. 10. Legea aplicabilă
(1)

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)

Pe durata prezentului Acord, părtile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act aditional. Orice modificare a prezentului acord va t"") valabil ă
numai atunci cănd este convenită de toate părtile.
Art. 11. Dispozitii finalc
Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legătură cu el. pe care părţile nu

le pot solutiona pe cale amiabilă, vor fi soluţ ionate de instantele competente.

Întocmit in 2 exemplare, în limba românn, căte unul pentru fiecarc partc şi un original
pentru cererea de finantarc.
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