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CONTROL FINANCIAW PREVENTIV 

HOTARAREA NR. -4/  	I 80ACONUTOAI PETRO 
I AWOL Aqa... LuNA 	ZIUAgL DIN 03,03.2020 

Privind: Completarea Art.1 la HCL nr.72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 
106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci 
in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de 
educatie Si formare a tinerilor Si adultilor care an abandonat scoala, precum Si pentru 
implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a 
comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

Initiator: Catalin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului 19415/ 26.02.2020 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in edinta extrordinara, 

In data de 03.03.2020; 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare a initiatorului , inregistrat sub nr.19416 /26.02.2020; 
- Raportul de specialitate intocmit de Biroul Fonduri Europene - SSM, inregistrat sub 

nr. 19417/26.02.2020; 
- Avizele emise de comisiile de specialitate nr.1,2,3,4,5; 
- HCL nr. 72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in 

calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul "Scoala Prietena 
Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a 
scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au 
abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare 
participativa la educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

- Contract de finantare nr. POCU/74/6/18/106238 din 27.03.2018 inregistrat la UAT 
Municipiul Tecuci cu nr.38620/28.03.2018; 

- Ghidului solicitantului — Conditii specifice - Axa Prioritara 6 —Educatie i competente; 
- Art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 a Finantelor Publice Locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 129 alin.2 lit.b,alin 4, lit.f din DUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

In baza prevederilor: 
- Art.139 alin.3 lit.d din DUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
- Art. 196 alin.1 lit.a din DUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 
Art.! Se completeaza Art.1 cu introducerea unui nou aliniat care va avea urmatorul continut: 

-Pe parcursul implementarii proiectului , cheltuielile necesare derularii proiectului 
angaj ate de Solicitant dar care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile in cadrul acestui 
ape!, vor fi suportate de catre acesta, din bugetul local. 
Art. 2. Celelalte dispozitii ale HCL nr. 72 din 29.03.2018 raman neschimbate. 
Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 4. Prezenta hotaparg„ .9 ti comunicata celor interesati prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci  
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 19416/26.02.2020 

Privind: Completarea Art.1 la HCL nr.72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu 
titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii 
parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si 
adultilor care an abandonat scoala, precum Si pentru implementarea de masuri integrate pentru o 
abordare participativa la educatie a comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

In data de 27.03.2018 s-a semnat Contractul de finantare. nr . POCU/74/6/18/106238 inregistrat la 
UAT Municipiul Tecuci cu nr.38620/28.03.2018 in valoare totala eligibila de 7.747.308,02 lei. 
Proiectul este in parteneriat cu scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu". 

Obiectivul general al proiectului va contribui la indeplinirea obiectivului major al programului 
POCU "dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare 
profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a 
excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate". 

Dupa semnarea Contractului de finantare a fosat adoptata HCL nr.72 din 29.03.2018 de aprobare a 
participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 
106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea 
reducerii parasirii timpurii a scolii Si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si 
adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru implementarea de masuri integrate pentru o 
abordare participativa la educatie a comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile", de aprobare a 
valorii totale eligibile a proiectului de 7.747.308,02 lei (6.701.963,99 lei Liderul de perteneriat UAT 
Tecuci si 1.045.344,03 lei pertener Scoala Gimnaziala Specila „Constantin Paunescu"), contributia 
proprie a liderului de parteneriat la cheltuielile eligibile in valoare totala de 134.040,17 lei Si 
imputernicirea reprezentantului legal pentru semnarea contractului de fianantare. 

Cheltuielile efectuate in cadrul proiectului sunt cheltuieli directe, din care fac: parte cheltuieli cu 
lucrari, servicii, furnizare de produse, cheltuieli salariale Si sunt cheltuieli indirecte care se deduc in 
limita a 15% din cele directe. Pe parcursul implementarii s-au inregistrat cheltuieli, atat directe cat si 
indirecte care nu au primit avizul de eligibilitate a AMPOCU, dar au reprezentat cheltuieli necesare 
derularii proiectului. 

Avand in vedere prevederile art.7 — Drepturile si obligatiile Beneficiarului, alin.(11) din Contractul 
de finantare nr. POCU/74/6/18/106238 , conform carora Beneficiarul este obligat sa plateasca sumele 
necesare asigurarii cofinantarii eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea 
implementarii proiectului si 

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice - Axa Prioritara 6 —Educatie 
competente conform carora, pe parcursul implementarii proiectului , cheltuielile necesare derularii 

proiectului angajate de Solicitant, dar care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile in cadrul 
acestui ape!, vor fi suportate de catre acesta , este necesara completarea Art.1 la HCL nr.72 din 
29.03.2018 cu un nou aliniat care va avea urmatorul continut „Pe parcursul implementarii proiectului 
, cheltuielile necesare derularii proiectului angajate de Solicitant dar care nu fac parte din 
cheltuielile declarate eligibile in cadrul acestui apel, vor Ii suportate de catre acesta, din bugetul 
local." 

Avand in vedere cele sus-prezentate, vã supun spre aprobare proiectul de hotarare, in forma 
prezentata. 

PRIMARi ' 

ing. Catalin Constant4I1 JjPOTBAE3-:1 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE - SSM 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.19417/26.02.2020 

Privind: Completarea Art.1 la HCL nr.72 din 29.03.2018 privind: aprobarea participarii 
Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu 
titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii 
parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si 
adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru implementarea de masuri integrate pentru o 
abordare participativa la educatie a comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile 

In data de 27.03.2018 a fost semnat Contractul de finantare. nr . POCU/74/6/18/106238 inregistrat 
la UAT Municipiul Tecuci cu nr. 38620/28.03.2018 in valoare totala de 7.747.308,02 lei. 

Durata contractului este de 36 luni intre 27.03.2018- 27.03.2020.Proiectul este in parteneriat cu 
scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu". 

Obiectivul general al proiectului "Scoala Prietena Ta" 11 reprezinta implementarea de masuri 
integrate de reducere si prevenire a abandonului scolar prin oferirea de programe care asigura cresterea 
accesului la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, coroborat cu imbunatatirea 
competentelor personalului didactic, de management si de sprijin pentru servicii educationale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor Si cu aplicarea de interventii directe asupra copiilor Si parintilor pentru 
sprijinirea participarii la educatie. 

Dupa semnarea Contractului de finantare a fosat adoptata HCL nr.72 din 29.03.2018 de aprobare a 
participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 
106238, cu titlul "Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea 
reducerii parasirii timpurii a scolii Si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor Si 
adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru implementarea de masuri integrate pentru o 
abordare participativa la educatie a comunitatii Si inclusiva a grupurilor vulnerabile", de aprobare a 
valorii total eligibile a proiectului de 7.747.308,02 lei (6.701.963,99 lei Liderul de perteneriat UAT 
Tecuci Si 1.045.344,03 lei pertener Scoala Gimnaziala Specila „Constantin Paunescu"), contributia 
proprie a liderului de parteneriat la cheltuielile eligibile in valoare totala de 134.040,17 lei Si 
imputernicirea reprezentantului legal pentru semnarea contractului de fianantare. 

Cheltuielile efectuate in cadrul proiectului sunt cheltuieli directe, din care fac: parte cheltuieli cu 
lucrari, servicii, furnizare de produse, cheltuieli salariale Si sunt cheltuieli indirecte care se deduc in 
limita a 15% din cele directe. Pe parcursul implementarii s-au inregistrat cheltuieli, atat directe cat si 
indirecte care nu au primit avizul de eligibilitate a AMPOCU, dar au reprezentat cheltuieli necesare 
derularii proiectului. 

Avand in vedere prevederile art.7 — Drepturile Si obligatiile Beneficiarului, alin.(11) din Contractul 
de finantare nr. POCU/74/6/18/106238 , conform carora Beneficiarul este obligat sa plateasca sumele 
necesare asigurarii cofinantarii eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea 
implementarii proiectului Si 

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Conditii specifice - Axa Prioritara 6 —Educatie 
competente conform carora, pe parcursul implementarii pro iectului , cheltuielile necesare derularii 

proiectului angajate de Solicitant, dar care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile in cadrul 
acestui ape!, vor fi suportate de catre acesta , este necesara completarea Art.1 la HCL nr.72 din 
29.03.2018 cu un nou aliniat care va avea urmatorul continut „Pe parcursul implementarii proiectului 
, cheltuielile necesare derularii proiectului angajate de Solicitant dar care nu fac parte din 
cheltuielile declarate eligibile in cadrul acestui apel, vor fi suportate de catre acesta, din bugetul 
local." 

Ava.nd in vedere Referatul de aprobare al initiatorului de project, consideram ca proiectul de 
holarare indepline§te conditiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Sef Birou Fonduri Europene -SSM : 
	

intocmit : 
Constantin Rodica 
	

Craciun Marius 
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Anexa 1 la Ordinul2OlO/1O.1O.2016 

CONTRACT DE FINANTARE 
PRO GRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 

NR: POCU/74/6/18/106238 

BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL TECUCI 

TITLUL PROIECTULUI: "coaIa Prietena Ta - parteneriat pentru sustinerea  educatiei In Tecuci In 
vederea reducerii päräsirii timpurii a scolii si pentru reIntoarcerea In sistemul de educatie si formare a 

tinerilor si adultilor care an abandonat scoala, precum qi pentru implementarea de masuri integrate 
pentru o abordare participativä la educatie a comunitàtii si inclusivA a grupurilor vulnerabile" 

Cod SMIIS 2014+: 106238 
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ANEXA 1 

CONTRACT DE FINANTARE 
-Conditii Specifice- 

Art. 1 Durata contractulni i perioada de implementare a proiectului 

(1)Prin exceptie de la prevederile art.7 aIm (2) din Contractul de finantare - Conditii Generale, 
executia contractului va Incepe cu prima zi lucrätoare urmAtoare datei de semnare a contractului 
de finantare. 

(2)In completarea prevederilor art.2 aIm (3) din Contractul de finantare - Conditii Generale, 
durata de implementare a proiectului poate fi prelungita prin act aditional la contractul de 
finantare, dar flu mai mull de durata maxima de implementare prevAzutä In Ghidul Solicitantului 
- Conditii Specifice, aplicabil. 

Art. 2 Valoarea contractului 

In completarea prevederilor art.3 aim (1) din Contractul de finanare - Condiii Generale §i In 
acord cu anexa 5- Acordul incheiat Intre Beneficiar si Parteneri (daca e cazul), valoarea totalã a 
Contractului de finantare va fi angajatà de càtre Liderul de parteneriat si Parteneri, dupa cum 
urmeazà: 

Valoarea 

Valoarea Valoarea totalà Valoarea eligibilA Valoarea eligibilà Valoarea co-finantàrii ne- 
Organizatia 1  totalä eligibilä 

nerambursabilä din nerambursabilA din bugetul eligibile a liderului de eligibila 
FSE/ILMT national parteneriati parteneri inclusiv 

TVA  

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

0 1 =2+9 2 =3+5+7 3 4 5 6 7 8 9 

Lider 
parteneriat 

UAT 6.701.963,99 6.701.963,99 5.696.669,39 85,00 871.254,43 13,00 134.040,17 2,00 0,00 
unicipiu1 
Tecuci  

Partener 1 
coaLa 

Gimnazialã 
Speciala 1.045.344,03 1.045.344,03 888.542,43 85,00 135.894,70 13,00 20.906,90 2,00 0,00 

"Constantin 
Pãunescu" 

Tecuci  

TOTAL 7.747.308,02 7.747.308,02 6.585.211,82 85,00 1.007.149,13 13,00 154.947,07 2,00 0,00 

1  Pentrufiecare membru alparteneriatului care are incluse in buget cheltuieli care intrá sub 
de stat/minimis, valorile din buget se evidenj'iazäpe linii distincte asfel: pe prima linie se con 
buget din care se scade valoarea ajutorului de stat/rn inimis; pe cea de-a doua linie Se c 
ajutorului de stat/minim is. 

We 47 
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Dupa caz (pentru proiecte negeneratoare de venituri) 

Valoarea 

Valoarea totalA 
Valoarea eligibil Valoarea eligibila 

Valoarea co-finantärii eligibile 
ne- 

Valoarea totalä 
eligibilä 

nerambursabilä din nerambursabilä din bugetul 
a Beneficiarului 

eligibila 
FEDRJFC/FSE/ILMT national inclusiv 

TVA 
(lei) (lei) (lei) NO (lei) NO (lei) NO (lei) 

1=2+9 2=3+5+7 
3 4 5 6 7 8 9 

7.747.308,02 7.747.308,02 6.585.211,82 85,00 1.007.149,13 13,00 154.947,07 2,00 0,00 

(2) AM/Ol acordä o finantare nerambursabilA In sumà maxima de 7.592.360,95 lei 
echivalentä 

cu 98,00 % din valoarea totalä eligibila aprobatà. 
(3) In cazul In care valoarea totalà a Proiectului crete fatA  de valoarea convenitã prin prezentul 

Contract de Finantare, diferenta astfel rezultatä va fi suportatä In Intregime de Beneficiar 2 . 

(4) Finantarea va fi acordatà,in baza cererilor de prefmaiflare/rambursare/plata, elaborate in 
conformitate cu anexele corespunzàtoare - Graficul de depunere a cererilor de 
prefinanare/plathIrambursare a cheltuielilor la contract. 

(5) In cazul In care, valoarea totalA autorizatA este mai micA decât valoarea prevAzutä in coloana 2/5, 

dupa caz, din tabelul de mai sus, finanarea nerambursabilA prevàzutA la aliniatul (2) se va reduce 
corespunzAtor. 

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacA sunt in conformitate Cu: 

(a) Legislaia nationala si europeanA aplicabilA 
(b) Ghidul Solicitantului 
(c) Prezentul Contract de Finantare 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Project sunt eligibile cu conditia ca acestea sA fie cuprinse In 
Cererea de Finantare. 

Reprezentând suma coloanelor 3 si 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri sau suma coloanelor 
7 si 9 din tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri.

M N IS 
2 Prevederile art. 3, al. (3) flu se aplica proiectelor fmantate din asistenta tehnicä. 

Se va alege una dintre optiuni.  

/ 



Articolul 5 - Acordarea si recuperarea prefinantârii 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanare In condi;iile legislaiei In vigoare, conform 

Sectiunii"Acordarea si recuperarea prefinanarii" din Anexa 1 - Conditii Specifice,dupa caz. 

Articolul 6 - Rambursarea I plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de cätre AM dupa caz Of In conformitate cu Sectiunea 
"Condi;ii de rambursare i plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Conditii Specifice, pe baza cererilor 
Beneficiarului Inaintate la AM/Ol. 

(2) In termen de maximum 20 de zile lucrãtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a cererilor 
de rambursare/platä Insotite de docurnentele justificative prevàzute in Sectiunea  ,,d" "Conditii 
specifice Programului Operational" din Anexa 1 Conditii Specifice, AM, dupã caz Of, va 
autoriza cheltuielile eligibile cuprinse In Cererea de Rambursare/Platä. In caz'ul in care sunt 
necesare c1arificri, termenul de plata se suspenda pe perioada c1arificrilor, färä ca durata 
cumulatã de suspendare a acestora sä poatä depãi 10 zile lucrätoare. 

(3) Dupa autorizarea cheltuielilor, AM/Of va efectua plata In termen de 3 zile lucrätoare de la 
momentul In care AM/Of dispune de resurse in conturile sale, i va informa Beneficiarul cu 
privire la plata aferentä cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Platä. 

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plata, In conformitate cu 
prevederile Ordonançei de urgenä a Guvernului 40/2015 privind privind gestionarea financiarä 
a fondurilor europene pentruperioada de programare 2014-2020 si HG 93/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenA a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiarä a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, sau dupa caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiarä a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit §i politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat pentru perioada de programare 2014-2020 §i pentru modificarea i completarea unor acte 
normative din domeniul garantãrii. 

(5) AM/Ol va efectua transferul fondurilor In limita disponibilitäiIor, iar In cazul insuficientei 
fondurilor, procesul de plata se va suspenda pâna cãnd conturile AM dupã caz /01 sunt alimentate 
cu sumele aferente fondurilor necesare. In cazul suspendärii procesului de plata, beneficiarul 
poate sà solicite suspendarea sau prelungirea implementärii proiectului, pentru aceeai perioadä, 
fträ a se depäi perioada de finalizare a programului aferent. 

Articolul 7— Drepturile si obIigaii1e Beneficiarului 

(1) Beneficiarul are ob1igaia si responsabilitatea sa asigure managementul §i implementarea 
Proiectului In concordantã cu prevederile acestui contract, ale legislaiei europene i nalionale 
aplicabile. 

(2) Beneficiarul are obligaia de a Incepe executarea contractului In cel mult 6 luni de la intrarea in 
vigoare a acestuia si de a realiza toate activitatile prevàzute In Anexa 2 - Cererea de Finantare, 
fàrä a depäi perioada de implementare. 

(3) Beneficiarul poate solicita In scris punctul de vedere al AM/Of, cu privire la aspee 
de naturä sá afecteze buna implementare a proiectului. 	 ( ( 

POct 
a 	&urQpr 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile deproiect in sistemul Trezo 	i 	ttkIu 
dPi 



In cazul In care fac parte din categoria instituiilor publice, indiferent de sistemul de finanare i 
de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea 
contului!conturilor speciale de proiect In sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancã comercial. 
In conformitate cu legislaçia aplicabilã. 

(5) Beneficiarul i/sau partenerii au obliga;ia de a pune la dispoziia AMIOI, sau oricrui alt 
organism abilitat de lege documentele i/sau informatiile necesare pentru verificarea modului de 
utilizare a finanthrii nerambursabile, la cerere si In termen de maximum 5 zile lucrätoare, si sä 
asigure conditiile pentru efectuarea verifieärilor la fata  locului. 

(6)in vederea efectuärii verificàrilor preväzute la aIm. (5), Beneficiarul si membrii Parteneriatului se 
angajeazä sä acorde dreptul de acces la locurile si spaiile unde se implementeaza Proiectul, 
inclusiv acces la sistemele informatice care au legätura directä cu proiectul, si sà punà la 
dispoziie documentele solicitate privind gestiunea tehnicä Si financiarä a Proiectului, atât pe 
suport hârtie, cat si in format electronic. Documentele trebuie sa fie uor accesibile si arhivate 
astfel Incât, sa permitä verificarea br. Beneficiarul este obligat sä informeze organismele si 
autoritatile mentionate  la alin.(5) cu privire la locul arhivrii documentelor, In termen de 3 zile 
de la transmiterea solicithrii de cätre AM/Ol/organismul abilitat si de a asigura accesul neIngradit 
al acestora la documentatie in bocul respectiv. 

(7) Beneficiarul se va asigura Ca in contractele/acordurile Incheiate cu terte  pä4i se prevede obligaia 
acestora de a asigura disponibilitatea inform4iilor si documentelor referitoare la project cu 
ocazia misiunibor de control desfaurate de AM/Ol sau de alte structuri cu competer4e In 
controlul §i recuperarea debitebor aferente fonduribor europene i/sau fondurilor publice nationale 
aferente aCestora, dupá. caz. 

(8) Beneficiarul are obligaia Indosarierii si pastrarii tuturor documentelor proiectului In original 
precum §i copii ale documentelor partenerilor, dacã este cazul, inclusiv documentele contabile, 
privind activitatile §i cheltuielile eligibile in vederea asigurärii unei piste de audit adecvate, In 
conformitate cu 1egislaia europeanã i naionala. Toate documentele vor fi pastrate pânä la 
Inchiderea oficialä a Programului sau pâna la expirarea perioadei de durabilitate a prOieCtUlui, 
oricare intervine ultima. 

(9) In cazul nerespectärii prevederilor aim. (5) §i (8), Beneficiarul este obligat sä restituie suma 
aferentä documentelor lipsa, rambursatà In cadrul ProieCtului, reprezentând asistenta fmanciarä 
nerambursabilä, jar In cazul nerespecthrii prevederibor alin.(6) Beneficiarul este obligat sà 
restituie Intreaga sumä rambursatä aferentä proiectului, inclusiv dobnziie/penaIiz.ri1e aferente. 

(10)Beneficiarul este obligat sä adauge toate documentele si sä completeze datele pentru care este 
raspunzator, actualizându-le corespunzätor ori de câte ori este cazul, In MySMIS 2014. 

(11)Beneficiarul este obligat sà pläteascä sumele necesare asigurärii cofmantärii eligibile §i a 
finanrii cheltuielibor neeligibile In vederea implementhrii Proiectului, ce Ii revin conform 
articolului 3. 

(12)BenefiCiarul trebuie sä tuna o evidentA contabilä anal iticä a proiectubui, utiiiznd conturi analitice 
distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea Proiectuiui, in 
conformitate cu dispoziiiie legale. 

(13)In situatia In care implementarea Proiectului presupune achizitionarea de produse, servicii on 
lucräri, Beneficiarul are obiigaia de a respecta prevederile iegisiaiei nationale  In vi oare In 
domernul achiz4nlor publice sau ale dispozitiilor legale privind achizitule 
beneficiarn privati, In cazul in care Beneficiarul nu reprezintä autoritate Contract r ju 
legisbaiei nationabe  privind atribuirea contractebor de achizitii publice. 	( 	: 

\\ Cpzj  
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(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinantare/plata/rambursare a cheltuielilor 
(b) Acordarea §i recuperarea prefinantarii 
(c) Conditii de rambursare si plata a cheltuielilor 
(d) Conditii aferente Programului Operational 

Anexa 2 - Cererea de Finantare, din care fac parte: 
(a) Bugetul Proiectului 
(b) Calendnrul estimativ al achizitiilor 
(c) Indicatori 
(d) Graficul de activitati 
(e) Echipa de management §i experti pe termen lung 

Anexa 3 - Masuri de informare §i publicitate 
Anexa 4 - Monitorizarea §i raportarea 
Anexa 5 - Acordul incheiat intre Beneficiar Si Parteneri 

(2) in calrul prezentului Contract, prevaleaza Conditiile Specifice fata de cele Generale, precum si 
asupra celorlalte anexe. 

Articolul 24 — Dispozitii finale 

(1) Prezentul Contract de Finantare se incheie in 2 (cloud) exemplare originale, toate avand valoare 
juridica, precum §i in MySMIS 2014, §i este semnat electronic de toate 

Pentru: Ministerul Fondurilor Europene 	Pentru Beneficiar: UAT MUNICIPIUL 
TECUCI 

Nume: Rovana PLUMB 
	

Nume: CAtAlin Constantin HURDUBAE 
Functie: Ministrul Fonduyilor Europene 	Functie: Primar 

Semnatupal" 
•,••••.,\, 

ata 'L-.? 03 f-t) prOff .an ■ e  D 	, 

141, 
SINIS4 

SemnAtura: 

Data: 
o3 



ANEXA 1 

Programul Operational Capital Uman 

Axa prioritarã 6 
Prioritatea de investitii lOi 

Objective Specifice (0.5.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 

Apelul de proiecte nr. 4 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

CON DIJII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR 

Programul ,,SCOALA PENTRU Toll" 



Aceastg Cerere de Propunere de Proiecte este finantat5 din Axa Prioritar 6 "Educatie Si competente" 
Prioritatea de investiii 10 (i) "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu S1 promovarea 
accesu!ui egal la Invãtàmântul pre,ccolar, primar si secundar de calitate, inclusiv Id parcursuri de Invãtare 
formale, non formale si informale pentru reintegrarea In educatie iformare". 

lnterveniile sprijinite prin acest ape! pun In centrul lor COPILUL Si NEVOILE sale si stabilesc directii de 

actiune a càror menire trebuie sá fie Inlãturarea obstacolelor care II Impiedicã sã meargã la scoalá (servicii 
destinate copilului cifamiIiei), precum i transformarea mediului scolar Intr-unul prietenos si de calitate, 

capabil sà atragá si sá mentin6 copilul In procesul educational (servicii destinate coIii ,ci cadre/or didactice). 

Valoarea totalà alocatá In cadrul acestui apel este de 173.200.000 euro, reprezentând cofinantare UE i 

naionalà. 



CU P RINS 
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1.1 	Axa prioritar, prioritatea de investiii, obiectivele specifice ale programului operational................ 5 
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1.8. Alocarea financiarà stabilità pentru apelul de proiecte 

Acest apel de proiecte este lansat In contextul Axel Prioritare 6, P1 10.i, OS 6.2, OS 6.3, OS 6.4 si OS 6.6 din 
Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cu un bugetul total alocat de 173.200.000 (cofinanarea UE 

i national) iar distributia la riivelul celor doug categorii de regiuni este urm5toarea: 

V pentru regiunile mai puin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est ci 
Sud-Muntenia), suma totalá disponibilà este de 154.667.600 euro, din care cofinanarea LIE este 
131.467.460 de euro (corespunzând unei cofinantàri LIE de 85%), iar cofinantarea naionalà este de 

23.200.140 euro (corespunzând unel cofinan5ri naionale de 15%). 

V' peritru regiunea mai dezvoltath (Bucureti-IIfov), suma totalà disponibilà este de 18.532.400 euro, din 
care cofinan%area UE este de 14.825.920 euro (corespunzând unei cofinanári UE de 80%), jar 

cofinanarea national6 este de 3.706.480 euro (corespunzând unei cofinanrj naionaie de 20%). 

Selectarea de ctre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locului de domiciliu 
sau a reedinei grupului tinta  avut In vedere, indiferent de locul de implementare/derulare a activitàilor 

propuse prin proiect. 

Exceplie fa - : 

a) copili, elevii, tinerii, adulii, prinii care nu pot dovedi locul de domiciliu din cauza lipsei actelor de 

identitate, dar care demonstreaz5 c5 apartin  de unitatea teritorialà administrativà respectiv, prin decIaraie 

pe propria ràspundere a printeIui sau adultului si document emis de unitatea de Invmânt sau de 

autoritatea publica local. 

b) cadrele didactjce care nu au domiciliul sau reedinta In aceeai unitate teritorial administrativ cu 

locatia/sediul unit5ii scolare In care sunt angajate si activeazä. 

1.9. Valoarea proiectelor; rata de cofinantare 

1.9.1. Valoarea proiectelor 

In cadrul acestui apel pot fi finanate urm5toarele tipuri de prolecte: 

1) Proiecte simple, care includ cel puin activit5i prevzute la punctele 1.3.1. a), din cadrul OS 6.2 

(minimum copii preco!ari) i 05 6.3, In combinatie cu activiti prevzute la punctul 1.3.2 i/sau la 

punctul 1.3.3. Valoarea minima a proiectelor simple este de 340.000 de euro, iar valoarea maxima este 

de 1.450.000 de euro. 

2) Proiecte combinate, care includ activitati prevázute la punctele 1.3.1. b), din cadrul OS 6.2 (copii ante 

precoIari si precolari), 05 6.3 si OS 6.4, In combinaie cu activitái prevàzute la punctul 1.3.2 i/sau la 

punctul 1.3.3. Valoarea minima a proiectelor simple este de 425.000 de euro, iar valoarea maxima este 

de 2.100.000 de euro. 

Fiecare proiect trebuie sa atinga minimum de indicatori descris In Tabelul 2. 

Valoarea totalà alocata proiectelor mari este de 123.000.000 de euro din alocarea totalá din cadrul acestui 

apel, iar cea alocatà proiectelor mici este de 50.200.000 de euro. 

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent Iunii septembrie 

2016, respectiv 1 EURO = 4,4505 lei. 

1.9.2 Cofinantarea nationala (cofinantarea publicã i cofinanarea proprie) 

Contributia eligibilã minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totalà eligibila a proiectului 

propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerinelor prevazute In documentul Orientäri privind 

accesarea finantarilor  in cadrul Pro gramului Operational Capital Uman 2014-2020 (http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/programe/CU/POCU  2014/20.04/ORIENTARI .GENERALE.POCU .pdf) 
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Pe parcursul implementrii proiectului, cheltuielile necesare derulrii proiectului angajate de Solicitant dar 

care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile In cadrul acestui apel, vor fi suportate de càtre acesta. 

1.10. Regiunile de dezvoltare vizate de apel 

Interventiile eligibile In cadrul acestui apel se adreseaz5 celor doug categorii de regiuni, inclusiv jude;elor 

cuprinse In regiunea ITI (arealulformat din 38 de unitäi administrativ teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera 
Delta Dunârii, judeuI Tulcea i nordul judetului Constana), i anume: 

( regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-
Muntenia 

1' regiunea mai dezvoltat5: Bucureti-lIfov. 

lnterven;iile IT[ pentru care, la nivelul axei prioritare 6, existà alocare financiarà separath, vor fi implementate 

In baza unor apeluri de proiecte dedicate. 

Un prolect poate viza interven;ii in judee din diferite regiuni de dezvoltare, cu conditia  ca acestea sà fie din 

aceeai categorie de regiune (Mai dezvoltath sau mal puin dezvoltat5). 

ATENTIE In dezvoltarea cererli de finan;are Solicitantul are obliga;ia de a tine cont de cerintele specifice 

stabilite pe fiecare categorie de regiune (Mai puin dezvoltatá, mai dezvoltatá) pentru: valoarea minim5 a 

gruput tintá din proiect, valoarea maxim a proiectului, inctusiv cofinançarea public5 si cofinan;area proprie. 

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanàrii 

2.1 EigibiIitatea solicitantului si a partenerilor 

2.1.1 Conditii generale 

Sunt considerati eligibili solicitantul si partenerul care Indeplinesc cerin;ele prevázute in documentul Orientãri 
privind accesarea finanjärilor in cadrul Pro gramului Operational Capital Uman 2014-2020 
(http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU  2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf 

CAPITOLUL 4. "Reguli generale de eligibilitate", respectiv subpunctele 4.1.1 (pentru solicitani) s i 4.1.2 (pentru 
parteneri). 

2.1.2 Conditli specifice 

Cu excepia situatiei In care MENCS, inspectoratete scolare sau unitile de Inv.mânt sunt Solicitanti sau 

Parteneri, pentru toate interventiile din cadrul acestul apel de proiecte sunt considerate etigibile WAR 

cererile de finantare In care unitãtite de Invãmànt In care Invatã copili, elevii, tinerii si/sau adultii din 

gruput tintà sunt inctuse In project ca partener asociat. prin Incheierea de acorduri de colaborare Intre 
soticitant i unittiIe de Invätämânt respective, conform modelului din Anexa 3. 

PUNCTAJ SUPLIMENTAR in evaluare se acordá, In funcie de indicatorul de risc educational, proiectelor care 

cuprind activiti implementate in scolile cu risc educational, ierarhizate conform metodologiei cuprinse in 

Anexa 1 a acestui ghid. 

2.2. Eligibilitatea proiectului 

2.2.1 Conditli generate 

Sunt considerate eligibile proiectele care Indeplinesc conditiile de eligibilitate prevzute In documentul 

Orientàri privind accesarea finanriIor In cadrul Pro gramului Operational Capital Uman 2014-2020, 
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