
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA nr.25  
din 24 februarie 2023 

privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul 

Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR și a Acordului de Parteneriat  
 
  
 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 2995 din 16.02.2023 al președintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 2998 din 16.02.2023 al Direcţiei economice şi al Direcţiei 

investiții și programe publice; 
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 
    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

și modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Aprobă depunerea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul 
Sălaj” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. 
Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, cu respectarea plafoanelor prevăzute în 
cadrul Ghidului solicitantului. 

Art. 2. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Sălaj și unitățile administrativ-
teritoriale pentru implementarea proiectului, conform anexei la prezenta hotărâre. 
         Art. 3. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Sălaj să semneze toate actele necesare 
pentru încheierea și executarea contractului de finanțare în numele Județului Sălaj și a partenerilor. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului 
Județean și Direcţia investiții și programe publice. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Unitățile administrativ-teritoriale partenere 
 

 
          PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

           SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI,  
                  Dinu Iancu - Sălăjanu 
                                                                         Cosmin - Radu Vlaicu 
 
 



 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.25 din 24 februarie 2023 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din 
județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR și a Acordului de Parteneriat 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Art. 1. Părţile 

1. JUDEȚUL SĂLAJ, cu sediul în Municipiul Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 11, 
cod poștal 450058, codul fiscal 4494764, având calitatea de Lider parteneriat 

2. Comuna Băbeni, cu sediul în localitatea Băbeni, str. Principală, nr. 268, cod poștal 
457020, județul Sălaj, codul fiscal 4495140, având calitatea de Partener 1 

3. Comuna Bălan, cu sediul în localitatea Bălan, str. Iuliu Maniu, nr. 28, cod poștal 
457025, județul Sălaj, codul fiscal 4291689, având calitatea de Partener 2 

4. Comuna Boghiș, cu sediul în localitatea Boghiș, nr. 152, cod poștal 457262, județul 
Sălaj, codul fiscal 17720391, având calitatea de Partener 3 

5. Comuna Creaca, cu sediul în localitatea Creaca , nr.179B, cod poștal 457090, județul 
Sălaj , cod fiscal 4291646, având calitate de Partener 4 

6. Comuna Dobrin, cu sediul în localitatea Dobrin, strada Principală, nr. 16, cod poștal 
457120, județul Sălaj, codul fiscal 4291573, având calitatea de Partener 5 

7. Comuna Lozna, cu sediul în localitatea Lozna, str. Principală, nr. 108, cod poștal 
457225, județul Sălaj, codul fiscal 4495166, având calitatea de Partener 6 

8. Comuna Plopiș, cu sediul în localitatea Plopiș, str. Principală nr.134, cod poștal 
457270, județul Sălaj, codul fiscal 4291956, având calitatea de Partener 7 

9. Comuna Rus cu sediul în localitatea Rus, nr.39, cod poștal 457290, cod fiscal 
4495174, având calitate de Partener 8 

10. Comuna Zalha, cu sediul în localitatea Zalha  nr.101,  cod poștal 457360, cod fiscal 
4495220, având calitate de Partener 9 
 

au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Precizări prealabile 
(1) În prezentul Acord de Parteneriat, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau al 

unei prevederi contrare: 
a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 

includ şi singularul; 
b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel. 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale 
acestora, precum și  orice alte acte normative subsecvente. 

Încheierea prezentului Acord de Parteneriat se bazează pe buna-credință a Partenerilor în 
executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Acord, în vederea implementării proiectului    
“Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Sălaj” din cadrul 
Componentei 15: Educație: Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor 
tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ; Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru 
sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare; Investiția 14. Echiparea 
atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic din Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR). 
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Art. 3. Obiectul parteneriatului 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, alocarea bugetului proiectului 
pentru fiecare partener, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului: Investiției “Dotarea cu mobilier, materiale didactice 
și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 
conexe din județul Sălaj”, care este depus în cadrul PNRR. 

 
Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 

cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii se angajează să notifice prompt, în scris, celorlalți parteneri orice informație, 
fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta proiectul. 

(3) Partenerii se angajează să furnizeze toate informațiile solicitate în mod rezonabil de 
către ceilalți parteneri pentru a-și îndeplini sarcinile. 

(4) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(5) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 
standarde profesionale şi de etică. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea 
măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 
 
Art. 5 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
Lider de proiect 

Pregătirea și implementarea 
proiectului 

Liderul de proiect este responsabil de pregătirea, realizarea 
și implementarea proiectului, de asigurarea capacității 
operaționale și administrative necesare implementării 
acestuia (resurse umane suficiente și resurse materiale 
necesare)  
Liderul de proiect este responsabil de derularea procedurii / 
procedurilor de achiziție publică. 

Partenerii 
 

Partenerii sunt responsabili de întocmirea și transmiterea 
către Liderul de parteneriat a Analizei de nevoi.  
Partenerul va prelua echipamentele și dotările achiziționate 
prin proiect urmând a le utiliza doar în scopul pentru care au 
fost achiziționate pe perioada prevăzută în Ghidul 
solicitantului. 
Fiecare Partener își asumă eventualele cheltuieli neeligibile 
proprii rezultate din analiza de nevoi transmisă și din 
implementarea proiectului. 
Partenerii sunt responsabili pentru asigurarea sustenabilității 
rezultatelor proiectului. 
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 (2) Rolurile și responsabilitățile Partenerilor prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin 
act adițional la prezentul acord în situația în care acest lucru devine necesar pentru a 
respecta cerințele impuse de modificări legislative, norme/proceduri viitoare pentru 
implementarea PNRR și de contractul de finanțare. 

Art. 6  Responsabilități și angajamente financiare între Parteneri 
(1)  Partenerii vor asigura contribuţia la eventualele cheltuieli neeligibile proprii din cadrul 

proiectului aşa cum este precizat în prezentul acord. 
 
Art. 7. Perioada de valabilitate a acordului 
 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la 
data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea 
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei 
de valabilitate a prezentului acord. 
 
Art. 8. Drepturile şi obligaţiile Liderului de proiect  
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 
cererilor de transfer, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică. 

 
Art. 9. Obligaţiile Liderului de parteneriat 
 

(1)  Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. Liderul 
de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului. 

 

(2) Liderul de parteneriat are dreptul de a încărca cererea de finanțare și toate anexele 
acesteia, precum și toate documentele ce se impun pentru implementarea proiectului pe 
platforma dedicată. 

(3) Liderul de parteneriat va derula procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, conform normelor în vigoare. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer/solicitărilor 
de fonduri către Ministerul Educației conform prevederilor contractului de finanţare. 

(5) În cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul. 

 
Art. 10 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor  
Drepturile Partenerilor 
(6) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să 

fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze de către 
Liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

 
Obligaţiile Partenerilor  
(1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția finanțatorului, sau oricărui alt organism 

național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru 
verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de 
maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor 
la fața locului. 

(2) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii sunt obligați să 
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acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul. 
(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze Liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
(4) Partenerii sunt obligați să menţină proprietatea bunurilor achiziționate, acolo unde este 

cazul, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 
ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă. 

(5) Partenerii sunt obligați să asigure funcţionarea tuturor echipamentelor ce au facut obiectul 
finanţării nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru 
care au fost achiziţionate.  

(6) Partenerii sunt obligați să nu vândă sau să înstrăineze echipamentele medicale finanțate 
prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea Contractului de Finanțare, cu excepția 
cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în 
vigoare, este mai mică.  

(7) Partenerii sunt obligați să preia bunurile achiziționate pentru beneficiarii reali ai 
fondurilor (unitățile de învățământ preuniversitar publice) prin proiect, la data livrării 
acestora. 

 
Art. 11 Achiziții publice  

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat cu respectarea 
legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor din decizia de finanţare şi a instrucţiunilor 
emise de Ministerul Investitițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației și/sau alte 
organisme abilitate. 

 
Art. 12 Plăți 

(1) Plăţile în cadrul Proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat din conturile 
deschise dedicate Proiectului, în limita bugetului alocat pentru fiecare linie bugetară. 

Art. 13 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare 

a obţinerii finanţării prin PNRR pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 
(2) Dotările/echipamentele/materialele didactice achiziționate prin proiect vor fi predate de 

către liderul de parteneriat către fiecare partener.  
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locaţia/locaţiile de implementare a/ale 
proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

 
Art. 14 Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord 
să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile 
înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile 
din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 15 Integralitatea Acordului de Parteneriat şi amendamente 
(1) Pe durata prezentului Acord, partenerii au dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional, semnat de reprezentanții autorizați ai Partenerilor.  
(2) Orice modificare a prezentului Acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toți Partenerii.  
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Art. 16 Soluționarea litigiilor 
(1) Partenerii depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea Acordului de Parteneriat. 

(2) Dacă, în termen de 30 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Partenerii nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

 

Art. 17 Încetarea Acordului de Parteneriat 

(1) Prezentul Acord de Parteneriat încetează: 

a) conform prevederilor art. 16; 
b) înainte de termen, prin acordul Partenerilor; 
c) în caz de forță majoră, conform art. 18; 
d) prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate 

prin prezentul Acord de Parteneriat.  

(2) Încetarea Acordului de Parteneriat, în oricare dintre situaţiile menționate, nu va avea 
niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente ale Partenerilor. 

 

Art. 18 Forţa majoră 

(1) Forţa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului Partenerilor, nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora şi nu putea fi prevăzută la momentul încheierii Acordului de 
Parteneriat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul Acord de Parteneriat.  

(2) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

(3) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Acord 
de Parteneriat, pe toată perioada de valabilitate a acesteia.  

(4) Îndeplinirea Acordului de Parteneriat va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partenerilor până la apariţia acesteia. 

(5) Partenerul care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica ceilalți Parteneri, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 

(6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare Partener va avea dreptul să notifice ceilalți Parteneri încetarea de plin drept a 
prezentului Acord de Parteneriat, fără ca vreunul dintre Parteneri să poată pretinde celorlalte 
daune-interese. 

 

Art. 19 Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 
 
Art. 20 Comunicări 
(1) Orice comunicare între Parteneri trebuie să se realizeze în scris. 
(2)  Orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii, cât şi la 
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momentul primirii. 
(3) Comunicările între Parteneri privind informaţii neclasificate se pot face şi prin telefon, 

fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a comunicării. 

 

Art. 21 Dispoziţii finale 
(1) Datele cu caracter personal solicitate în baza prezentului Acord de Parteneriat sunt 

prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE şi ale Legii  
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, 
scopul prelucrării datelor fiind în acord cu îndeplinirea responsabilităţilor asumate de 
către Parteneri prin Acordul de Parteneriat, perioada prelucrării acestora fiind pe toată 
durata valabilităţii a Acordului de Parteneriat. 

 
Încheiat la data de .........................., în 11 exemplare, în limba română, câte unul pentru 
fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare. 
 
 
Lider de 
parteneriat  

 Iancu - Sălăjanu Dinu  
Președinte Consiliul Județean Sălaj  

Semnătura 

Partener 1 Vancea Dorel 
Primar Comuna Băbeni 

Semnătura 

Partener 2 Pop Daniel 
Primar Comuna Bălan 

Semnătura 

Partener 3 Bernáth István 
Primar Comuna Boghiș 

Semnătura 

Partener 4  Terec Ioan Eugen 
Primar Comuna Creaca 

Semnătura 

Partener 5 Bogdan Ferenc Istvan 
Primar Comuna Dobrin  

Semnătura 

Partener 6 Pocol Alin - Gabriel 
Primar Comuna Lozna 

Semnătura 

Partener 7        Criste Nicolae 
Primar Comuna Plopiș 

Semnătura 

Partener 8  Cozma Ioan Aurelian 
Primar Comuna Rus 

Semnătura 

Partener 9  Seliștean Vasile Traian 
Primar Comuna Zalha 

Semnătura 

 
 
 


