
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. 12. 
PRIVIND:Aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea, prin 

Consiliul Judeţean Vâlcea, În vederea depunerii spre finanţare, implementării şi monitorizării 
proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de Învăţământ 

preuniversitar la nivelul Judeţului Vâlcea" gestionat de Ministerul Educaţiei, În cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C 15/MEDU/19.1113.11f4.1 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara, publica, pe 
data de 28februarie 2023, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 1 I consilieri in 
.functie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majori talii a.fost ales presedinte de sedinta domnul consilier Davidescu 
Mihail, ales in sedinta de consiliu din data de 30 ianuarie 2023; 

Luand in de::;batere: 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Otesani, inregistrat sub nr. 692 din 1 O 

.februarie 2023 si proiectul de ho/arare initiat de dl. primar Oprisor Mircea,prin care propune 
aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean 
Vâlcea, În vederea depunerii spre finanţare, implementării şi monitorizării proiectului cu titlul 
„ Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităfilor de Învă{ământ preuniversitar la nivelul 
Jude/ului Vâlcea" gestionat de MÎnisterul Educaţiei, În cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C 15/MEDU/19.1113./ll-l l ; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul 
Val cea, inregistrat la nr. 693 din l O .februarie 2023, prin care se motivează, În drept şi În fapt , 
necesitatea şi oportunitatea proiectului; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregislral la nr.935 din 2-lfebruarie 2023, 
Avizul Comisiei Buget - Finante,inregislrat la nr.936 din 2-1 februarie 2023 si Avizul Comisiei 
pentru lnvatamant, Cultura, Spori, Proiect ie Sociala, inregislral la nr. 93 7 din 2-1.fehruarie 2023, 
prin care se propune aprobarea proiectului de ho/arare informa si continutul initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 
secretarul general al comunei, inregistrat la nr. 727 din 13 februarie 2023; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala; 

ln conformitate cu prevederile art. 5, art. 8-1, art. 85 alin. (1 ), art. 87, art. 89 alin. (8), art. l 05 
alin.(5), art.129 alin.(l), alin.(2) lit.d) şi lit.e) şi alin.(7) fit.a) şi alin.(9) lit.c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art.19-19 - art.195-1 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 27 312006 privind finan(ele publice locale. cu 
modificările şi completările ulterioare. ale legii nr. 11201 l a educa/iei nafionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele ale Ghidului solicitantului - Apelul de proiecte cu titlul 
„ Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de Învăţământ 
preuniversitar şi a unită(ifor conexe ", aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 642312022; 

ln temeiul art.139. alin.(J). si art.196. alin.(l). fit.a) . din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un numcu- de l 1 voturi "pentru" din totalul de 11 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTA RARE 

Art.I.- Se aprobă delegarea dreptului Unitâ(ii Administrativ Teritoriale - Comuna Otesani 
de depunere a cererii de finanţare aferente proiectului cu titlul „ Dotarea cu mobilier şi echipamente 
digitale a unităţilor de Învăţământ preuniversitar la nivelul Jude(ului Vâlcea", În cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C 15/MEDU/19./J 13./ll-1. /, gestionat de Ministerul Educaţiei, către Unitatea 
Administrativ Teritorială - Jude/ul Vâlcea. 



Art.2.-Beneficiar real al proiectului menţionat la art. J este unitatea de învăţământ 

identificata, după cum urmează: 

-Scoala Gimnaziala Carstanesti (unitate cu personalitate juridica), din comuna Otesani, 
satul Carstanesti, judetul Valcea, cu un e.fectil• Je 1-1-1 elevi. 

Art.3.- Beneficiarul real prevăzut la art.2 are re.sponsahilitatea întocmirii analizei de nevoi la 
nivelul acestuia cu respectarea principiului evitării dublei finanţări. 

Art.4. - Se aprobă Acordul de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul 

Vâlcea, prin Consiliul Jude/ean Vâlcea şi Unitatea Administrativ Teritorială-Comuna Otesani, prin 
Consiliul Local al Comunei Otesani, privind depunerea spre finanţare, implementarea şi 

monitorizarea proiectului menţionat la art. I , prevăzut în Anexa nr. J care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5.-Se împuterniceşte Primarul Comunei Otesani, domnul Mircea Oprisor, să semneze 
pentru şi fn numele Unităţii Administrativ Teritoriale - Comuna Otesani, Acordul de Parteneriat 
aprobat la art.4, precum şi orice alte documente necesare pentru implementarea şi monitorizarea 
proiectului. 

Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică. prin intermediul secretarului general al comunei, fn 
termenul prevăzut de lege, domnului Oprisor Mircea - primarul comunei, care o va duce la 
indeplinire prin intermediul .functionarilor din compartimentele de specialitate, Jnstitutiei 
Prefectului - .Judetul Va/cea, in vederea exen.:itarii controlului de legalitate, Unitatii Administra/ii• 
Teritoriale - Jude/ul Vâlcea, prin Consiliul .Judetean Va/cea, Scolii Gimnaziale Carstanesti şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin qfişarea la sediul instif utiei, precum şi pe pagina de internet 
www.otesani.ro. 

Otesani - 28februarie 2023 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGA L/TA TE, 
SECRETA RUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 



PROCEDURI OBLIGATORJl ULTERIOARE ADOPTARJI HOTARARll CONSJLJULUI LOCAL 
NR. 12128.02.20231 

§IOperaauni efec1uate 

@] 1 
:::=================================================::::::; l,l Adoptarea /101u:arii')/-afucul cu majoritate o simplu o 128.02.2023 

LJ absoluta o calificata- . ::=================:;:==========================; 
IIJlcomunicarea catre prima/) 1128.02.2023 

:======; 

[] Comunicarea ca/re prefectul judetului3) 128.02.2023 

[i]IAducerea la cunostinta publicd1) +5
) llol .03.2023 

~ Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individuat') +j) I 

EJ Hotararea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice-), !ol . 

03
.
2023 

dupa caz . 

Semnatura persoanei 
responsabile sa 
efectueze procedura 

3 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cumo 
completarile ulterioare: 
1
) Art. 139 alin. (/): ,,Jn exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate 
absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. {l). hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de 
roprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 

Iii. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali infunctie. ·· 
2
) Ari. 197 alin. (2): „ Hotararile consiliului local se comunica primarului. „ 

3
) Art. 197 alin. (!). adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotarari/e consiliului local al comunei 
/refectului in cel mult 1 O zile lucratoare de la data adoptarii ... 

4
) Art. 197 alin. (-1): „Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei. " 
5
) Art. 199 alin. (1): ,. Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual ca/re persoanele carora li se 

adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale ca/re prefect. „ 
6
) Art. 198 alin. (/): .,Hotararile ... cu caracter normatii· devin obligatorii de la data aducerii lor la 

c:_unostinta publica. „ 

) Art. 199 alin. (2): ., Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 
ersoanele carora li se adreseaza. ·· 

1 
Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local. 

2 
Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local. 



Nr .................... . Nr .................... . 

ACORD DE PARTENERIAT 

în vederea depunerii cererii de finanţare, implementării şi monitorizării 
proiectului „Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de 

Învăţământ preuniversitar la nivelul Judeţului Vâlcea ", gestionat de Ministerul 
Educaţiei, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/19./113./114./ 

Încheiat între: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEŢUL VÂLCEA, prin 
Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea , judeţul Vâlcea , 
str. G-ral Praporgescu nr.1, cod poştal 240595, telefon 0250/ 732901 , fax 0250/ 
735617, e-mail : consiliu@cjvalcea.ro cod fiscal 2540929, cont nr. 

deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea , 
reprezentată prin Constantin Rădulescu - Preşedinte , în calitate de Lider de 
Parteneriat 

şi 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - COMUNA O TE SAN I, prin 
Consiliu/ Local al Comunei Otesani, cu sediul în comuna Otesani, judetu/ Va/cea, 
cod poştal: 247455, telefon 0250860676, fax 0250860676, cod fisca/:2541533, e-mail: 
otesani@vl.e-adm.ro., cont nr. deschis la Trezoreria Grasului 
Horezu, reprezentata prin Oprisor Mircea-primar, în calitate de Partener 

Având în vedere: 

1. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de Consiliul Europei , Pilonul VI. 
Politici pentru noua generaţie Componenta C 15: Educaţie; 

2. Regulamentul (UE) nr.241/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă ; 

1 
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3. Regulamentul Delegat (UE) 202 1/2106 al Comisiei din 28 septemblije 2021 -~de 
completare a Regulamentului(UE) 2021 /241 al Parlamentului Europ:ean 1 şi al 
Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă pri~ ·st~bilirea 
indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind 
redresarea şi rezilienţa ; 

4. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de 
redresare şi rezilienţă al României din 29 octombrie 2021; 

5. Legea nr.178/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare 
şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă ; 

6. Hotărârea nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 , privind stabilirea 
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare ş i rezilienţă precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020, privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

7. Ghidul solicitantului privind apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/19./113./114./ 
Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe gestionat de Ministerul Educaţiei , în 
calitate de coordonator de reforme şi investiţii finanţate prin PNRR, aprobat prin 
Ordinul de ministru nr.6.423/19.12.2022; 

8. Ordinul ME nr.4142/2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru 
clasele V-VIII ; 

9. Ordinul ME nr.4143/2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de 
predare-învăţare în educaţia timpurie ş i a Normativului de dotare minimală pentru 
serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6 ani ; 

1 O. Ordinul ME nr.4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală 
pentru învăţământul primar; 

11 . Ordinul ME nr.3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a 
unităţilor de învăţământ preuniversita r cu echipamente tehnologice; 

12. Ordinul ME nr.6416/2022 pentru modificarea OM 3497/2022 pentru aprobarea 
standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente 
tehnologice 
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13. Ordinul MS nr.1456/25.08 .2.020 ~entru ~proba.rea Normelor ~.e igi~mlf ~)n \~?l~~ţile ,. 
pentru ocrotirea , educarea, instruirea, odihna ş1 recreerea cop11lor ş1 tr\~~ c.:;. 

14. Codul Civil al României , republicat , cu modificările şi completările ulteri~~: \I / 

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

16. Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. din privind depunerea 
cererii de finanţare, implementarea şi monitorizarea proiectului „„Dotarea cu 
mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul 
Judeţului Vâlcea ", gestionat de Ministerul Educaţiei , în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C 15/MEDU/19./113./114./; 

17. Hotărârea Consiliului Local a Un ităţii Administrativ Teritoriale Comuna Otesani 
nr. din privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ 
Teritorială - Judeţul Vâlcea , prin Consiliul Judeţean Vâlcea , în vederea depunerii 
cererii de finanţare , implementării ş i monitorizării proiectului „Dotarea cu mobilier şi 
echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul Judeţului 
Vâlcea ", gestionat de Ministerul Educaţiei, în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C 15/MEDU/19./113./114./ 

Ţinând cont de principiile după care unităţile administrativ-teritoriale partenere îşi 
vor desfăşura activitatea , respectiv : 

a) independenţă juridică a fiecărui partener; 

b) prioritatea în realizarea obligaţiilor necesare realizării scopului acordului de 
parteneriat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind apelul de 
proiecte PNRR/2022/C 15/MEDU/19./113./114./ Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a 
unităţilor conexe" gestionat de Ministerul Educaţiei ; 

c) asistenţă financiară , de specialitate, managerială şi juridică , acordată reciproc; 

partenerii au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cu 
respectarea următoarelor clauze: 

DEFINIŢII: 

a) Proiect - proiectul finanţat prin PNRR\ Pilonul VI.Politici pentru noua generaţie\ 
Componenta C 15: Educaţie \Reforma 5.Adoptarea cadrului legislativ pentru 
digitalizarea educaţiei\ Investiţia 9.Asigurarea echipamentelor şi a resurselor 
tehnologice digitale pentru unităţile de învăţământ şi Reforma 6. Actualizarea 
cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie 
şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar\ Investiţia 11.Asigurarea 
dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare 
precum şi Reforma 4.Crearea unei rute profesionale complete pentru 
învăţământul tehnic superior\ Investiţia 13. Echiparea laboratoarelor informatice 
din şcolile de educaţie şi formare profesională (EFP), depus de solicitantul 
finanţării nerambursabile în cadrul apelului de proiecte Dotarea cu mobilier, 
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materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de înv~ţă111ânt 
preuniversitar şi a unităţilo r conexe ş i implementat în baza Contract~~l -de 

finanţare ; 

b) Beneficiarul apelului de proiecte - Unitatea Administrativ teritorială - Judeţul 

Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea , care va depune ulterior obţinerii delegării 
din partea unităţilor administrativ teritoriale de pe raza judeţului Vâlcea cererea 
de finantare în cadru l Proiectului si va încheia contract de finantare cu Ministerul . . . 
Educaţiei; 

c) Beneficiar real al fondurilor - destinatar final al fondurilor, unităţi de învăţământ 
preuniversitar publice acreditate, precum şi unităţile conexe eligibile, dotate prin 
finantarea accesată de beneficiarul finantării ; . . 

d) Cerere de finanţare - formu larul completat şi transmis de către beneficiarii apelului 
definiţi la punctul b) , în vederea o bţ i nerii finanţării în cadrul apelului de proiecte; 

e) Contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat de 
Ministerul Educatiei în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii 

I I 1 1 

responsabil pentru Componenta C 15 - Educaţie a PNRR, pe de o parte , precum 
şi de beneficiarul apelului de proiect, a cărui cerere de finanţare a fost aprobată ; 

f) Unităţi conexe - în înţelesul prezentului ghid , sunt palatele copiilor, cluburile şi 

cluburile sportive, centrele j udeţene de asistenţă psihopedagogică/CMBRAE care 
pot beneficia de dotări de mobilier, resurse didactice, echipamente digitale pentru 
laboratoare de informatică sau pentru digitalizarea mediilor de învăţare, în 
conformitate cu lista cheltuielilor eligibile şi a nevoilor concrete. 

Art.1. OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul prezentului acord îl constituie: implicarea şi colaborarea unităţilor 

administrativ-teritoriale locale partenere , prin reprezentanţii lor desemnaţi de către 
autorităţile deliberative, în vederea delegării dreptului de depunere a cererii de 
finanţare aferente proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul Judeţului Vâlcea" , gestionat de 
Ministerul Educaţiei , în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C15/MEDU/19./113./114./ către UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ - JUDEŢUL VÂLCEA, prin reprezentantul desemnat de către 
autoritatea deliberativă , precum şi stabilirea drepturilor, obligaţiilor şi 

responsabilităţilor părţilor în implementarea şi monitorizarea proiectului. 

Art.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR ÎN DEPUNEREA SPRE 
FINANTARE, IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA PROIECTULUI . . 

(1) Liderul de Parteneriat are următoarele drepturi şi obligaţii : 

a) în baza principiului autonomiei locale, obţine delegarea dreptului de a depune 
cererea de finanţare de la unitatea adm i nistrativ-teritorială parteneră ; 

b) depune cererea de finanţare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier şi echipamente 
digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul Judeţului Vâlcea", 
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precum şi anexele la aceasta, prin _platforma electromcă dedicată PNR' 4a~Î;sa,, 
http://pro1ecte.pnrr.g0v.ro/#/home, m calitate de sol1c1tant; ~o>' . , . , ~ 

c) semnează contractul de fina nţare cu Ministerul Educaţiei , în calitate de b~"e'@_ia ri, 
în cazul în care Proiectul este acceptat şi implementează proiectul aprobat în 
cadrul apelului, în conformitate cu obligaţiile asumate prin acesta şi anexele sale; 

d) solicită de la unităţile administrativ-teritoriale partenere datele, informaţiile şi toate 
documentele necesare a fi transmise către Ministerul Educaţiei pe perioada de 
depunere şi evaluare a cererii de finanţare , precum şi pe perioada de 
implementare a Proiectului şi monitorizare a Componentei 15.Educaţie a PNRR; 

e) păstrează documentele aferente perioadei de implementare a proiectului cu 
respectarea termenelor prevăzute în contractul de finanţare; 

f) predă bunurile achizi ţionate în cadrul proiectului şi dreptul asupra acestora în 
conformitate cu prevederile Ghidului Sol icitantului şi ale instrucţiunilor actuale şi 

viitoare legate de implementarea ş i fi nalizarea proiectului; 

g) suportă , dacă este cazul , din bugetul propriu cheltuielile neeligibile care ţin de 
achiziţionarea bunurilor pentru implementarea Proiectului ; 

h) împuterniceşte prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea , pe Preşedintele 

Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a semna acordul de parteneriat, contractul de 
finanţare , anexele la acesta şi orice alte modificări şi completări, precum şi orice 
alte documente necesare aducerii la îndeplinire a proiectului prevăzut la art.1 . 

i) consultă periodic pagina de internet www.edu .ro/PNRR , pentru a urmări 

eventualele modificări/interpretări ale cond i ţiilor specifice precum şi alte 
comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR, în 
scopul transmiterii către Liderul de Parteneriat, în mod operativ, a tuturor 
informaţiilor necesare obţine ri i finan ţării şi implementării proiectului . 

(2) Partenerul de proiect are următoarele drepturi şi obligaţii : 

a) aprobă delegarea dreptului de depunere a cererii de finanţare pentru proiectul cu 
titlul „Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar la nivelul Judeţului Vâlcea"" prin Programul Naţional de Redresare 
ş i Rezilienţă către Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea , prin 
Consiliul Judeţean Vâlcea , în baza principiului autonomiei locale; 

b) desemnează un i tăţile de învăţământ el igibile în cadrul apelului de proiect şi 
certifică numărul de elevi din cadrul acestora ; 

c) solicită unităţilor de învăţământ inventarierea echipamentele şi dotărilor care au 
fost obţinute prin accesarea diferitelor surse de finanţare din diferite fonduri 
structurale în ultimii 5 ani , 
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d) solicită unităţilor de învăţământ să realizeze la nivelul acestora, analiza ae. nevoi 
ce va fi supusă avizării Inspectoratului Şcolar Judeţean , astfel încât să fie evitată 
dubla finanţare raportat la obligaţia de inventariere; 

e) aprobă acordul de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială -
Judeţul Vâlcea , prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în vederea depunerii cererii de 
finanţare , implementării şi monitorizării proiectului „Dotarea cu mobilier şi 

echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul Judeţului 
Vâlcea"", gestionat de Ministerul Educaţiei , în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C15/MEDU/19./113./114./; 

f) împuterniceşte Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale pentru a semna acordul de 
parteneriat, precum şi orice alte modificări şi completări la acesta, precum şi toate 
documente necesare aducerii la îndeplinire a proiectului prevăzut la art.1 ; 

g) transmite în mod operativ Liderului de Parteneriat situaţiile , analizele, inventarierile 
şi orice alte documente, indiferent de denumirea pe care o poartă , care sunt 
necesare să fie ataşate la cererea de finanţare sau sunt solicitate în completare 
oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare ; 

h) ia măsuri ca unităţile de învăţământ din administrare, în calitate de beneficiari reali 
ai fondurilor accesate să folosească bunurile achiziţionate în cadrul proiectului 
exclusiv pentru activităţi didactice, sportive şi extraşcolare cu elevii/copiii ; 

i) consultă periodic pagina de internet www.edu .ro/PNRR , pentru a urmări 

eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice precum şi alte 
comunicări/clarificări pentru accesarea fondu rilor europene aferente PNRR, în 
scopul transmiterii către Liderul de Parteneriat, în mod operativ, a tuturor 
informaţiilor necesare obţinerii finanţării şi implementării proiectului. 

j) suportă din bugetul propriu cheltuielile de administrare, de utilizare şi de 
mentenanţă a bunurilor achiziţionate în perioada de implementare a proiectului şi 

predate beneficiarilor reali. 

Art.3. DURAT A ACORDULUI 

(1) Prezentul acord intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către 
ultima parte şi încetează la data împlinirii termenului prevăzut pentru perioada de 
implementare a proiectului din cadrul Contractul de Finanţare încheiat între 
Ministerul Educaţiei şi Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Vâlcea , prin 
Consiliul Judeţean Vâlcea , sau la data transferării dreptului asupra bunurilor 
achiziţionate , după caz. 

(2) Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanţare se prelungeşte prin act 
adiţional , perioada de valabilitate a prezentului acord se prelungeşte de drept 
conform perioadei de valabilitate a contractului de finanţare . 

(3) Perioada de valabilitate a prezentului acord se prelungeşte de comun acord prin 
act adiţional , semnat de reprezentanţii desemnaţi să semneze prezentul acord , şi 
în alte cazuri decât cel prevăzut la alin .(2) . 
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Art.4. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 

(1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern , imprevizibil, absolut inviricibil 
şi inevitabil intervenit după data semnării prezentului acord, care împ1edi<?a 
executarea în tot sau în parte a acestuia şi care exonerează de răspundere partea 
care o invocă . 

(2) Prin cazul fortuit se înţelege un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici 
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s
ar fi produs intervenit după data semnării prezentului acord, care împiedică 

executarea în tot sau în parte a acestuia şi care exonerează de răspundere partea 
care o invocă . 

(3) Pot constitui cauze de forţă majoră şi caz fortuit evenimente cum ar fi: calamităţile 
naturale (cutremure, inundaţ i i , alunecări de teren) , război , revoluţie , embargo, 
pandemie sau alte asemenea. 

(4) Partea care invocă forţa majoră şi cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi cazul de forţă majoră sau cel de caz fortuit, în termen de 5 zile de la data 
apariţiei şi de a dovedi existenta situaţiei în baza unui document eliberat sau emis 
de către autoritatea competentă , în termen de cel mult 15 zile de la data 
comunicării acestuia. De asemenea , are obligaţia de a comunica data încetării 
situaţiei de forţă majoră sau caz fortuit , în termen de 5 zile. 

(5) Părţile au obl i gaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor acţiuni i de forţă majoră sau caz fortuit. 

(6) Dacă partea care invocă forţa majoră sau caz fortuit nu procedează la notificarea 
începerii şi încetării cazului , în condiţiile şi termenele prevăzute , va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părţ i prin lipsa de notificare. 

(7) Executarea prezentului contract va fi suspendată de la data apariţiei cazului de 
forţă majoră sau caz fortuit pe perioada de acţiune a acesteia , fără a prejudicia 
drepturile ce se cuvin părţilo r. 

(8) În cazul în care forţa majoră sau cazul fortuit şi/sau efectele acesteia obligă la 
suspendarea executării prezentulu i acord pe o perioadă mai mare de 3 luni , părţile 
se vor întâlni într-un termen de cel mult 1 O zile de la expirarea acestei perioade, 
pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
prezentului acord. 

Art.5. NOTIFICĂRI 

În sensul prezentului acord orice notificare/comunicare adresată de un partener 
celuilalt partener va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa părţilor menţionate în 
preambulul prezentului contract, sau prin fax sau poştă electronică menţionate în 
preambul , dacă se confirmă primirea. 

Art.6. CONFIDENŢIALITATEA 

(1) Partenerii se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, 
materialelor, datelor şi i nformaţiilor în legătură cu Proiectul. 

(2) Nu pot fi declarate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile 
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folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea ~:ilt~i ~fordurilor 
nerambursabile primite prin PNRR, precum şi cele rezultate din obîigaţi~i părţilor 
de a respecta măsuri le de informare ş i publicitate. 

(3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate dă dreptul părţii vătămate să 

pretindă daune interese părţ i i în culpă . 

(4) Partenerii vor fi exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

confidenţiale referitoare la contract dacă : 

a. informaţia a fost dezvălu ită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte 
părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; 

b. partea contractantă a fost obl igată în mod legal să dezvăluie informaţia ; 

Art.7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(1) Prezentul reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce priveşte 

gestionarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
679/2016 al Parlamentulu i European ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

(2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi , după caz, ale beneficiarilor finali 
ai Proiectulu i nu pot fi prelucrate ş i publicate, pentru informarea publicului, decât 
cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi 
obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii . 

Art.8.ÎNCET AREA ACORDULUI 

Prezentul acord încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia 
instanţelor judecătoreşti în următoare le cazuri: 

a) la data stabilită potrivit art.3 din prezentul acord sau la o dată stabilită ulterioară, în 
funcţie de procedurile de derulare a imp lementării proiectului , fără îndeplinirea vreunei 
formalităţi; 

b) prin acordul de voinţă al partenerilor, consemnat în scris prin încheierea unui act 
adiţional la prezentul , semnat de reprezentantul desemnat prin hotărârea consiliului 
local/judeţean pentru semnarea prezentului ; 

c) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului de finanţare dintre liderul de 
parteneriat şi Ministerul Educaţie i , cu notificarea partenerului; 

d) prin denunţare unilaterală de către liderului de parteneriat, în situaţia nerespectării 
sau executării cu întârziere a obligaţii lor de către partener care fac imposibilă 

depunerea cererii de finanţate sau implementarea proiectului, în a-X-a zi de la 
primirea notificări. 
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Art.9. DISPOZIŢII FINALE 

(1) Orice modificare a prezentului acord se va real iza prin act adiţional semnat de 
reprezentantul desemnat prin hotărârea consiliului local/judeţean pentru semnarea 
prezentului . 

(2) Partenerii vor lua toate măsurile adecvate şi necesare pentru a asigura 
îndeplinirea obligaţiilor şi obiectivelor care decurg din prezentul Acord. 

(3) Partenerii îşi vor îndeplini obligaţiile care le revin cu eficienţă , transparenţă şi 

conştiinciozitate . Acestea se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele 
importante pentru cooperarea generală şi pentru implementarea activităţilor care 
urmează a fi desfăşurate . Acestea vor acţiona cu bună-credinţă în toate 
chestiunile şi vor acţiona , în orice moment, în interesul realizării cu succes a 
proiectului. 

(4) Partenerii sunt responsabili pentru informaţiile transmise în cadrul prezentului 
acord şi vor fi răspunzătoare de eventualele prejudicii cauzate în raport de 
obligaţiile asumate. 

(5) Toate neînţelegerile rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el , pe care 
părţile nu le pot rezolva pe cale amiabilă , vor fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti competente de la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea. 

(6) Părţile sunt de acord că prezentul acord de parteneriat este guvernat de legea 
română. 

Prezentul acord este întocmit în 
pentru fiecare parte. 

Unitatea Administrativ Teritorială 

JUDEŢUL VÂLCEA 

Constantin Rădulescu 

Presedinte Consiliul Judetean Vâlcea 
' ' 

Data: 

exemplare, în limba română , câte unul 

Unitatea Administrativ Teritorială 

COMUNA OTESANI 

Mircea Oprisor 

Primar 

Data: 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANJ, 

Elena-E/iodora BON DOC. 
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