
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind aprobarea participarii Municipiului Bucure!?ti in calitate de solicitant in cadrul Acordului 

de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie, structura specializata din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne din Romania in vederea depunerii cererii de finantare aferente proiectului 

"Consolidarea sistemului de management anticoruptie", in cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, 
cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltata 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure§ti nr. 
4586/23.06.2021 §i raportul de specialitate comun al Directiei de lntegritate nr. 442/23.06.2021 !?i al 
Directiei Generale Management Proiecte cu Finantare Externa nr. 3967/23.06.2021; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante !?i credite externe nr. 82/28.06.2021 ~i 

avizul Comisiei juridice §i de disciplina nr. 224/28.06.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului 
Bucure§ti; 

Tn conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile !?i completarile ulterioare; 
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 

instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata prin Legea 
nr. 362/2009; 

- Programul Operational Capacitate Administrative 2014- 2020, CP 15/2021 pentru regiunea 
mai dezvoltata, MySMIS POCA/923/2.2, Obiectiv specific 2.2. - Cre~terea transparentei, eticii !?i 
integritatii in cadrul autoritatilor ~i institutiilor publice; 

- Cererea de proiecte nr. POCA/923/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai dezvolate); 
Tn temeiul prevederilor art. 129 a lin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 a lin. (3) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTA RA$TE: 

Art.1 Se aproba participarea Municipiului Bucure~ti In calitate de solicitant in cadrul Acordului 
de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie, structura specializata din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne din Romania in vederea depunerii cererii de finantare aferente proiectului 
,Consolidarea sistemului de management anticoruptie", in cadrul AP. ~ · cte CP 15/2021, 
cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltata. 0 1\t /' ·'-

Art.2 Se aproba Acordul de parteneriat prevazut in an 't'c r . ~- : ,.., ~* tegranta din 

prezenta hotarare. ~~~~~ 



Art.3 Se imputernice~te Primarul General al Municipiului Bucure~ti sa semneze pentru ~i in 
numele Municipiului Bucure~ti, acordul de parteneriat cu Directia Generala Anticorup1ie, structura 
specializata din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Romania ~i toate documentele necesare in 
vederea depunerii cererii de finantare aferente proiectului. 

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in §edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucure§ti din data de 29.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

lulia

Bucure~ti, 29.06.2021 
Nr. 182 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

G  
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ANEXA V 

ANEXA NR. V.2 
ACORD DE PARTENERIAT 
nr. ! ____ _ 

pentru realizarea proiectului <denumire proiect > 

(Acordul de parteneriat este supus legislatiei din Romiinla ~~ se incheie piina eel tiirziu Ia semnarea 
contractu/ui/ordinului de finantare $1 este parte integranta din acesta. 

Orice eliminare/modlficare din cadrul prezentului acord de parteneriat se poate efectua numai cu o justificare 

prealabila ~; care sa nu contravina prevederilor legale incidente domeniului. 

Beneficiarul, in calltate de /ider de parteneriat, este singurul responsabil cu asigurarea implementarii proiectu/ui $1 

a respectarii tuturor prevederilor contractu/ui/ordinului de flnantare, sens in care acesta trebuie sa alba in vedere 

lncluderea, in acordu/ de parteneriat, dupa caz, a oriciiror prevederi pe care acesta /e considerii necesare $1 care nu 

contravln, in niciun fel, prevederilor contractulul/ordlnului de finantare, legislatiei comunltare $i nationale 
incldente.} 

Art. 1 PARTILE 

<denumire solicitant In cadrul POCA> in calitate de solicitant in cadrul POCA pentru proiectul <titlu proiect > ~i lider de 
parteneriat, <se vor insera datele de identificare ale solicitantului/liderului de parteneriat>, cu urmiitoare/e conturi {In 
functie de tipul institutiei- central, local, privat, conform prevederilor H.G. nr. 93/2016) 

Cont pentru cerere de prefinantare 

- cod I BAN: 

-Titular cont: .............................. . 

- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ............................... .. 

Cont pentru cerere de plata 

/' - cod IBAN: 
( 

- Titular cont: ............................. .. 

- Denumire/adresa Trezoreriei: ............................... .. 

Cont pentru cerere de rambursare 

-cod I BAN: 

-Titular cont: .............................. . 

- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ..................... .......... .. 

2. 

Cont pentru cerere de prefinantare 

-cod IBAN: 
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- Titular cont: .............................. . 

- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ........................ ........ . 

Cont pentru cerere de plata 

- cod IBAN: 

-Titular cont: ............................. .. 

- Denumire/adresa Trezoreriei: ................................ . 

Cont pentru cerere de rambursare 

-cod IBAN: 

-Titular cont: ............................. .. 

- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ............... ................ .. 

3. < denumire institutie partenerii>+ < datele de identificare ale partenerului>, cu urmiitoarele conturi: 

Cont pentru cerere de prefinantare 

- cod I BAN: 

-Titular cont: ............................. .. 

- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ................................ . 

Cont pentru cerere de plata 

-cod I BAN: 

-Titular cont: ............................. .. 

- Denumire/adresa Trezoreriei: ............................... .. 

Cont pentru cerere de rambursare 

-cod IBAN: 

-Titular cont: ............................. .. 

- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ................................ . 

4. < denumire institutie partenero>+ < dotele de identificare ale partenerului>, cu urmiitoarele conturi: 

Cont pentru cerere de prefinantare 

- cod IBAN: 

-Titular cont: ............................. .. 

- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ............................... .. 

Cont pentru cerere de plata 

-cod IBAN: 

- Titular cont: ...... ............... ......... . 

- Denumire/adresa Trezoreriei: ................................ . 

Cont pentru cerere de rambursare 

-cod IBAN: 

- Titular cont: ............................. .. 

ANEXA V 
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- Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: ................................ . 

in calitate de Parteneri 

au convenit urmatoarele: 

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile ~i obligatiile paf1ilor, precum ?i responsabilitatile ce 

le revin in implementarea proiectului: <titlul proiectului>, ~i pe durata de valabilitate a contractu lui de finantare, de pus 

in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, axa prioritara <nr. axei prioritare> <titlul axei 

prioritare>, obiectivul specific <nr. obiectivului specific> <tit/ul obiectivului specific>. 

Art. 3 PRINCIPIILE DE BUNA PRACTICA ALE PARTENERIATULUI 
(1) Toti partenerii trebuie sa contribuie Ia realizarea proiectului ~i sa-~i asume rolurile ~i responsabilitatile aferente, a~a 
cum acestea sunt definite ~i repartizate in cadrul prezentului Acord de Parteneriat ~i in conformitate cu prevederile 
din contractul/ordinul de finantare. 
(2) Paf1ile trebuie sa se consulte in mod regulat ~i sa se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evolutia 
proiectului. 
(3) Toti partenerii trebuie sa implementeze activitatile din proiect, cu respectarea celor mai inalte standarde 
profesionale ~ide etidL 

Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI 

Acordul de parteneriat intra in vigoare Ia data semnarii de catre toti partenerii implicati in implementarea proiectului 

~i ramane in vigoare pana Ia data indeplinirii de catre ace~tia a tuturor obligatiilor ce decurg din implementarea 

proiectului. 

Art. 5 DREPTURI $1 OBLIGAJII ALE PARTENERILOR 

( 5.1 Drepturile ~i obligatiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres ?i a cererilor de 
prefinantare/plata/rambursare (dupii caz, In functie de tipul institutiilor partenere) ~i de verificarea, sub aspectul 
legalitatii, a cheltuielilor efectuate de catre parteneri ~i a tuturor documentelor justif icative intocmite de catre ace?tia. 
(2) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finantare depusa In cadrul cererii de proiecte nr. <numiir cerere de 
proiecte> ~i Contractui/Ordinul de finantare cu AM POCA. 
(3) Liderul de parteneriat are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror informatii ~i documente legate 

resul ln implementarea 

proiectului ~i leva furniza copii ale rapoartelor de progres ~i rapoartel 

(6) Propunerile pentru modifidiri importante ale proiectului (e.g. acti ati, a 

partenerii lnaintea solicitarii aprobarii de catre AM POCA. Cand nu se ~~~"'':l!i~~~~~~ 

de parteneriat va indica acest lucru cand va solicita aprobarea AM POCA. 

\ .. 
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(7) Liderul de parteneriat este obligat sa asigure verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica 

derulate de ditre ceilalti parteneri, conform normelor legale In vigoare, inainte de solicitarea Ia rambursare a 

cheltuielilor aferente. 

(8) Liderul de parteneriat va inainta Autoritatii de management cererile de prefinantare/ plata/ rambursare, impreuna 

cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente ~i ale 

contractului/ordinului de finantare. 

(9) Mecanismul de decontare a cererilor de prefinantare/plata/rambursare este eel prevazut in O.U.G nr. 40/2015 

privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de pragramare 2014-2020, narmele 

metodalagice de aplicare a acesteia ~i in cantractul/ordinul de finantare. 

(10) In cazul in care unul din parteneri nu duce Ia lndeplinire una sau mai multe din obligatiile care le revin (e.g. 

implementarea unor activitati, asigurarea cantributiei Ia cofinantarea proiectului, respectarea normelor in vigaare 

privind procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica), liderul de parteneriat va prelua in totalitate 

responsabilitatea de a l ndeplini aceste obligatii. 

(11) In cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat raspunde fata de terti, solidar cu partenerul din vina caruia a fast 

cauzat prejudiciul. 

(12) liderul de parteneriat i~i rezerva dreptul de a se indrepta pe calea unei actiuni in regres, impotriva partenerului 

din vina caruia a fast cauzat prejudiciul, ca urmare a unei actiuni/inactiuni produse fara acardul/natificarea acestuia. 

(13) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile $i titlurile de creanta se emit pe numele liderului de 

parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislatiei in vigoare. 

(14) Partenerii pe numele carora a fast emis titlul de creanta au obligatia restituirii sumelor cuprinse in acestea ~i 

asigurarea din resurse praprii a contravalarii acestara. 

5.2 Drepturile ~i obligatiile partenerilor 

(1) Partenerii au dreptul sa fie cansultati cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sa fie informati despre 

pragresul in implementarea praiectului ~i sa li se furnizeze copii ale rapaartelor de pragres ~i financiare. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer, de ditre AM POCA, Ia fondurile aferente cererilor de prefinantare/plata pre cum 

~i Ia fondurile obtinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de catre ace~tia, care au fast certificate 

ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul sa fie cansultati, de catre liderul de parteneriat, in privinta propunerilor pentru modificari 

majore ale praiectului (e.g. rezultate, durata de implementare, parteneri etc.), inaintea solicitarii aprobarii de catre 

AM POCA. 

(4) Partenerii sunt obligati sa puna Ia dispazitia liderului de parteneriat orice informatii $i documente aferente 

procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, in vederea indeplinirii de catre acesta din urma a 

abligatiilar prevazute Ia punctul 5.1., alin. (7), in termen de 5 zile lucratoare de Ia solicitare. 

(5} Partenerii sunt obligati sa puna Ia dispozitia liderului de parteneriat, arice infarmatii $i documente privind 

implementarea proiectului, inclusiv in scapul elaborarii rapoartelor de progres $i a cererilor de 

prefinantare/plata/rambursare, in termen de 5 zile lucratoare de Ia solicitare. 
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(9) Partenerii sunt obligati sa puna Ia dispozitia AM POCA, ACP, AA, OLAF, Comisiei Europene, si/sau oridirui alt 

organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, Ia cerere ~i in termen, documentele ~i/sau 

informatiile solicitate ~i sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verifidirilor Ia fata locului. 

(10) Partenerii sunt obligati sa furnizeze orice informatii ~i documente de natura tehnica sau financiara legate de 

proiect, solicitate de catre AM POCA, ACP, AA, CE sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul 

asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale pentru o perioada de 5 ani 

dupa fnchiderea oftciala a POCA. 

(11) Sa pastreze toate documentele originate, inclusiv documentele cantabile, privind activitatile ~i cheltuielile eligibile 

in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare ~i nationale. Toate 

documentele vor fi pastrate eel putin 5 (cinci) ani dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului/ordinului de 

finantare. 

(12) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile ~i titlurile de creanta se emit pe numele liderului de 
parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislatiei in vigoare. 
(13) Partenerii pe numele carora a fost emis titlut de creanta au obligatia restituirii sumelor cuprinse in acestea ~i 

asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 
(14} In cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat $i partenerii raspund in solidar 
pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
(15} Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de restituire mentionat in decizia 
de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AMPOCA. 

Art. 6 ROLUL PARTENERILOR iN IMPLEMENT AREA PROIECTULUI 

Rolul fiecarui partener in implementarea proiectului este descris i n tabelul de mai jos $i corespunde prevederilor din 

cererea de finantare: 

lnstitutia Rezultatele a~teptate Descrierea activitatilor/subactivitatilor 

ale proiectului (Ia care derulate de fiecare partener, in vederea 

contribuie fiecare obtinerii fiecarui rezuttat in parte 

partener) 

Lider de De ex. : Metodologia ,X" 

parteneriat ~i Strategia ,X" 

Partener1 

Partener ... 

Suma totala Contributia 

alocata fiecarui financiara 

partener proprie 
(lei), va loa rea 

estimata a 

fiecarei 

activitati, 

defalcata pentru 

fie care 

partener/lider 

de parteneriat 
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Art. 7 PLATI 

(1) Platile pentru praiect var fi facute atat de ditre liderul de parteneriat, cat ~i de ditre parteneri, din conturile 

deschise dedicate proiectului, in limita bugetului alacat pentru fiecare dintre ace~tia. 

(2) Cheltuielile efectuate de ditre lider/parteneri vor fi rambursate de catre AM POCA liderului de 

parteneriat/partenerilor pe baza documentelor justificative prezentate, in procentele ~i conditiile stabilite in 

Contractui/Ordinul de finantare. 

Art. 8 ACHIZITII PUBLICE 

Achizitiile in cadrul proiectului var fi facute de catre liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea 

conditiilor din contractu! de finantare ~i a prevederilor legale in materie. 

Art.9 PREFINANJAREA/PLATA/RAMBURSAREA CHEL TUIElllOR 

(1) Liderul de parteneriat este responsabil de depunerea cererii de prefinantare/platajrambursare Ia AM POCA, atat 

( pentru cheltuielile aferente activitatii proprii, cat $i pentru cele aferente activitatilor partenerilor. 

( 

(2) Acordarea ~i utilizarea prefinantarii, precum ~i rambursarea cheltuielilor se realizeaza in conformitate cu 

prevederile legislatiei in vigoare ~i a prevederilor Contractului/Ordinului de finantare incheiat intre AM POCA ~i 

beneficiar (liderul de parteneriat). 

Art.lO PROPRIETATEA 

(1) Proprietatea, titlurile ~i drepturile de proprietate intelectuala privind rezultatele proiectului, rapartarile ~i alte 

documente in legatura cu acesta vor ramane proprietatea beneficiarului/liderului de parteneriat. 

(2) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate din finantarea 

nerambursabila, Ia locul de desfa~urare a proiectului ~i exclusiv in scapul pentru care au fast achizitionate. 

(3) Partile au abligatia sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a abtinerii finantarii prin 

POCA, pe o perioada de 5 ani de Ia finalizarea praiectului. 

(4) Partile au obligatia sa se asigure ca nu var desfa~ura activitati economice in scopul obtinerii de venituri/profit din 

echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicatiilar informatice realizate, in afara 

activitatilar pentru care a fast finantat praiectul prin acardarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti 

(infrastructura ~i echipamentele care fac obiectul proiectului finantat prin fond uri publice nu pot fi utilizate In alt scop/ 

cu alta destinatie decat cea principala}. 

Art. 11 CONFIDENTIALITATEA 

Partile convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile primite ~i sunt de acord sa previna arice utilizare sau 

divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Partile lnteleg sa utilizeze informatiile confidentiale, doar In scopul 

de a-~i indeplini obligatiile din prezentul Acord de parteneriat. 

Art. 12 NOTIFICARI 

fax sau e-mail, cu conditia ca primirea comunicarii sa fie co 
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Art.13 LEGEA APLICABILA 

(1) Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, intelese ~~a plicate In conformitate cu legislatia national a 

~i comunitara tn vigoare. 

(2} Prezentul acord obliga partile sa respecte lntocmai ~i cu buna credinta fiecare dispozitie a acestuia tn conformitate 

cu principiul obligativitatii contractului intre parti. 

(3} Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificarii anumitor 

clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest Jucru sau cand aceste circumstante au Joe ~~ nu au putut fi 

prevazute in momentulln care s-a incheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

ART. 14 DISPOZITII Fl NALE 

(1} In eventualitatea unui litigiu rntre partile semnatare, survenit in executarea acestui acord de parteneriat, se va 

incerca solutionarea pe cale amiabila, in termen de 15 zile calendaristice. In situatia In care nu se poate ajunge Ia o 

intelegere pe cale amiabila litigiul va fi solutionat de catre instanta judeditoreasdi competenta. 

(2} Prezentul Acord a fast intocmit si semnat astazi, [ 

pe ntru fieca re parte. 

] in ..... ( ) exemplare originale, in limba romana, cate unul 

Prezentul acord a fast intocmit in ... exemplare. 

SEMNATURI 

lnstitutia ~i rolulln proiect Numele ~i funqia persoanei Semnatura Data 

autorizate sa semneze 

lider de parteneriat 

Partener 1 

Partener 2 

Partener ... 




