
ACORD DE GRANT

rur. :,...:..1i..1..-.:.. din data

incheiat intre

Externi, denumit in continuare "MEN-UMPFE", cu sediul in strada Spiru Haret nr.12, sector 1,

Bucuregti, Rom6nia, tel. OzL 405.59.99, cod fiscal L3729380, av6nd cont

RO97TREZ23A65O100650lOOX la Activitatea de Trezorerie 5i Contabilitate a Municipiului

Bucuregti, reprezentat prin Valentin Popa, in calitate de reprezentant legal al Ministerului

Educaliei Nafionale, Liliana Preoteasa, in calitate de director al UnitSlii de Management al

Proiectelor cu Finanlare ExternS, gi Midilina Aurelia Dinescu, in calitate de director adjunct

economic al UnitSlii de Management al Proiectelor cu Finanlare ExternS,

9i

Liceul Tehnologic de Servicii ,, Sf6ntul Apostol Andrei", Ploiegti, Prahova, denumit in continuare

"Beneficiar", cu sediul in str. Deditel, nr.4, Ploiegti, Prahova, codul SlllR 2961107161, tel.

O244/53LO41, reprezentat prin doamna PanS Magdalena, in calitate de director, 9i doamna ......

Ghi15 Carmen Silviana, in calitate de contabil gef/contabil,

in calitate de PAnTt.

Av6nd in vedere faptul ci Beneficiarul a solicitat MEN-UMPFE acordarea unui grant finanlat din

Schema de granturi pentru licee, derulati in cadrul Proiectului privind invilimSntul Secundar -

ROSE, proiect finanlat conform Acordului de imprumut nr. 8481-RO semnat intre Guvernul

Rom6niei 5i Banca lnternalionalS pentru Reconstructie gi Dezvoltare 9i ratificat prin Legea nr.

294/2075, in scopul realizirii Subproiectului intitulat ,, Educa[ie de performanti, gansi pentru o

carieri de succes a elevilor LiceuluiTehnologic de Servicii ,, Sf6ntulAposto! Andrei"!",

Jindnd cont de faptul c5, urmare a rezultatelor evaluirii propunerilor de proiecte desfSgurate

potrivit prevederilor din Monualul de granturi pentru /icee, MEN-UMPFE a aprobat acordarea

unui grant pentru realizarea acestui Subproiect,

pirtile au convenit incheierea prezentului Acord de grant, astfel:

Art.1. DEFINITII
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in inlelesul prezentului Acord de Grant, termenii, abrevierile 5i expresiile de mai jos au

u rmitoarele sem nificatii :

a) "Proiectul ROSE" - Proiectul privind invSlimdntul Secundar;

b) "SGL" - Schema de Granturi pentru Licee, subcomponenti a Proiectului ROSE, care consti in

acordarea de granturi liceelor din sistemul public de invdtim6nt, avind rezultate mai pulin

performante;

c) "MEN" - Ministerul Educaliei Nalionale, in calitate de Agenlie de lmplementare a Proiectului

ROSE;

d) "UMPFE" - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanlare Externi din cadrul MEN, prin

intermediul cireia se realizeazd implementarea Proiectului ROSE;

e) "Banca" - Banca lnternatrionalS pentru Reconstruclie 5i Dezvoltare/Banca MondialS;

f) "MFP" - Ministerul Finanlelor Publice;

g) "subproiectul" inseamni proiectul prezentat in Formulorul de oplicolie inclus in Anexo la

prezentul Acord de grant;

h) "Grant" reprezintS fondul nerambursabil primit de Beneficiar din partea MEN-UMPFE, pentru

a putea indeplini obiectivele proiectului propus de beneficiar 9i aprobat in cadrul Schemei de

Granturi pentru Licee;

i) "Manuolul de Gronturi pentru Licee" reprezinti manualul elaborat de MEN-UMPFE, ca parte

componenti a Manualului Operalional al Proiectului ROSE, cu scopul de a facilita derularea

Schemei de Granturi pentru Licee. Manualul de Gronturi pentru Licee include trei secliuni

principale, cu anexele aferente, respectiv: Ghidul Aplicontului, Ghidul Evoluqtorului, Ghidul de

lmplementare;
j) "Ghidut privind seruiciile de consultanfd" reprezintd ,,Ghidul privind seleclia 5i ongoiorea

consultanfilor in codrul imprumuturilor BIRD 5i o Creditelor 5i Granturilor AlD, de cdtre

imprumutolii Bdncii Mondiole", publicatin lanuarie 20119i revizuitin iulie 2014;

kl "Ghidul privind ochizifiile" reprezintS ,,Ghidul privind ochizilio de bunuri, lucrdri 9i servicii,

oltele decdt cele de consultonfd, in codrul imprumuturilor BIRD gi a Creditelor 5i Gronturilor AlD,

de cdtre imprumutolii Bdncii Mondiole", publicat in lanuarie 2011 gi revizuit in iulie 2Ot4;

l) "Ghidul Anticorupfie" reprezinti ,,Ghidul privind prevenirea gi comboterea froudei 5i corupliei

pentru proiecte finanlate prin imprumuturi BIRD, credite AtD 5i gronturi", publicat in octombrie

2006 gi revizuit in ianuarie 2011,.

ATt.2. OBIECTUL ACORDULUI DE GRANT

2.1. Obiectul prezentului Acord de grant il reprezintd acordarea de citre MEN-UMPFE a unui

grant in favoarea Beneficiarului pentru implementarea Subproiectului cu titlul "Educalie de

performan!5, gansi pentru o carieri de succes a elevilor LiceuluiTehnologic de Servicii "Sf6ntu!

Apsotol Andrei"!", elaborat de citre Beneficiar. Formulorul de oplicalie,aprobat de cStre MEN-

UMPFE, care descrie Subproieclul menlionat anterior, este cuprinsin Anexo prezentului Acord de

grant,
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2.2. Grantul se acordd in termenii gi condiliile previzute in prezentul Acord de grant si in Anexa

la acesta, precum giin Manualul de gronturi pentru licee.

2.3. Beneficiarul, prin reprezentanlii sii, accepti grantul gi se angajeazS, pe propria rispundere,

si realizeze Subproiectul, conform scopului acestuia, in conformitate cu prevederile din prezentul

Acord de grant 5i din Manuolul de granturi pentru licee.

Art.3. FINANTARE

3.1. MEN-UMPFE acordi Beneficiarului un grant, in valoore totold de 315038 LEl, fond

nerambursabil, care va fi utilizat de cdtre Beneficiar pentru realizarea tuturor activitS!ilor

previzute in Subproiecf, potrivit prevederilor din prezentul Acord de grant si din Manuolul de

gronturi pentru licee.

3.2. Disponibilizarea fondurilor cStre Beneficiar pentru fiecare din cei patru ani de implementare

se efectueazi in trange, in conformitate cu prevederile Monualului de gronturi pentru licee

aprobat.

3.3. in termen de cel mult 45 de zile de la data intririi in vigoare a prezentului Acord de Grant,

MEN-UMPFE va face demersurile necesare pentru disponibilizorea primei trange, prin transferul

sumei respective, efectuat pe bazi de deschideri de credite bugetare, conform legislaliei

rom6negti in vigoare in domeniu.

3.4. Trongele ulterioare se disponibilizeazS, prin transferul sumelor respective, efectuat pe bazi

de deschideri de credite bugetare, in urma indeplinirii cumulative a urmitoarelor condilii:

a) avizarea rapoartelor de progres de citre monitorul desemnat de citre UMPFE, ca urmare

a constatirii unui nivel satisficitor al progresului implementirii tehnice 5i financiare,

conform subproiectului aprobat, atestat pe baza verificirii documentelor suport 9i a

verificdrilor pe teren; 9i

b) cheltuirea, in conformitate cu prevederile Acordului de Grant, a cel putin 70% din

alocarea bugetari transferati anterior Beneficiarului 5i prezentarea de documente

justificative in acest sens.

3.5. in termen de cel mult 45 de zile de la inregistrarea la MEN-UMPFE a solicitirii Beneficiarului

de alocare a unei tron$e ulterioare, avizate de monitorul desemnat, MEN-UMPFE verificd

indeplinirea condiliilor menlionate la alin. 3,4 gi face demersurile pentru disponibilizarea trangei,

prin transferul sumei, efectuat pe bazS de deschideri de credite bugetare, conform legislatiei

rom6negtiin vigoare in domeniu.

3.G. Respectarea termenelor menlionate la punctele 3.3. gi 3.5. este condilionatS de alocarea

fondurilor necesare in bugetul anual al UMPFE ;i aprobarea de cdtre MFP a deschiderilor de

credite bugetare pentru Schema de Granturi pentru Licee din Proiectul ROSE.

3.7. Sumele aferente trangelor vor fi transferate de citre MEN - Direclia GeneralS Economici, pe

baza deschiderilor de credite bugetare, prin inspectoratele gcolare, in conturile liceului, similar cu

procedurile aplicate celorlalte programe nalionale coordonate de MEN.

ATt. 4. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR DIN GRANT
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4.1. Fondurile alocate prin prezentul Acord de Grant se utilizeaz5 pentru categoriile de activitili

gi tipurile de cheltuieli eligibile stabilite in Monuolul de granturi pentru licee, conform Bugetului

sintetic estimotiv prezentat in Anexa H a Formulorului de aplicafie inclus in Anexo prezentului

Acord de grant.

4.2. Categoriile de activitSli eligibile sunt:

l. Activitili pedagogice 9i de sprijin;

ll. Activitili extracurriculare;

Ill. Activitili de renovare 9i dotare;

lV. Activiti!i de management.

4.3. Activitetile l, ll, lll reprezintd activitilile principale ale proiectului.

4.4. Totalitatea fondurilor nerambursabile alocate pentru realizarea activiti!ilor principale

constituie valoarea directi a grantului.

4.5. Alocarea fondurilor pentru activitS!ile principale gi pentru activitSlile de management

respecti u rmitoarele Ponderi :

A. Valoarea directi a grantului reprezinti cel pulin 90% din valoarea totalS a acestuia,

astfel cum este aceasta definitd la pct. 3'1;

B. Totalitatea fondurilor alocate pentru Activitdlile de monagement reprezintS cel mult

!O% din valoarea totalS a grantului'

4.6. Alocarea fondurilor pentru cele trei categorii de activitSli principale trebuie sd respecte

urmitoarele ponderi:

l. Totalitatea fondurilor alocate pentru Activitdtile pedoqoaice si de spriiin reprezinti cel

pu!in 50% din valoarea directi (definiti la punctul 4'4) ;

ll. Totalitatea fondurilor alocate pentru Activitdtile extrocurriculore reprezinti cel mult 30%

din valoarea directi (definiti la punctul 4.4);

lll. Totalitatea fondurilor alocate pentru Activitdtile de renovare si dotare reprezintl cel mult

20% din valoarea directi (definiti la punctul 4.4);

4.7. Tipurile de cheltuieli eligibile, stabilite conform Monuolului de granturi pentru licee, sunt

urmltoarele:
a) cheltuieli pentru servicii de consultan!5;

b) cheltuieli pentru instruire;

c) cheltuieli pentru servicii, altele decSt cele de consultan!5;

d) cheltuieli pentru bunuri;

e) cheltuieli pentru lucriri;

f) cheltuieli pentru costuri operalionale adilionale.

4.g Beneficiarul poate face modificiriintre tipurile de cheltuieli menlionate la alin. 4.7,in limita a

LO% din valoarea totalS a Grantului, cu respectarea ponderilor previzute la alin. 4.5 9i 4.5.

Modificirile, avizate de monitorul desemnat, vor fi comunicate, in scris, MEN-UMPFE, prin

intermediul monitorilor.

4.9. Modificdrile intre tipurile de cheltuieli care depdgesc LO%din valoarea totalS a Grantului se

pot face numai cu acordul MEN-UMPFE, prin oct odilionol la prezentul Acord de grant.
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Art. 5. DURATA 5t INTRAREA iN VTGOARE A ACORDULUI DE GRANT

5.1. Prezentul Acord de Grant intri in vigoare la data semnirii acestuia de citre ambele pirli.

5.2. Perioada de implementare a Proiectului este de 4 ani, incep6nd cu data intririi in vigoare a

Acordului de grant.

5.3. prezentul Acord de grant gi toate obliga!iile pSrtilor care decurg din acesta inceteazi in ziua

urmitoare transmiterii de citre MEN-UMPFE a Scrisorii de informare a Beneficiarului cu privire la

finalizarea grantului, menlionatd la alin. 9.8, dar nu mai tArziu de 31 decembrie 2022, data de

finalizare a proiectului ROSE.

5.4. La solicitarea justificati a Beneficiarului, MEN-UMPFE poate decide aprobarea, prin act

adilional la prezentul Acord de grant, a prelungirii proiectului pe o perioadi agreati de Pirli, dar

nu maitirziu de 3l decembrie 2022, data de finalizare a proiectului ROSE.

ATt. 5. DREPTURILE BENEFICIARULUI

6.1. Si primeascd trangele de finanlare, in termenele gi in condiliile stabilite prin prezentul

Acord;

6.2. 55 beneficieze de o formare inilia15, asiguratd de MEN-UMPFE, prin intermediul monitorilor,

referitoare la implementarea tehnici gi financiari a grantului, inclusiv proceduri de achizilii,

mecanisme de raportare, aspecte sociale gi de proteclie a mediuluiinconjuritor;

G.3. SA primeasci din partea MEN-UMPFE Monualul de gronturi pentru licee elaborat in cadrul

proiectu lui;

6.4. SA solicite gi si primeasci clarificiri din partea MEN-UMPFE 9i a monitorului desemnat

privind procedurile de achizilie 9i cele financiare, precum gi cele referitoare la implementarea

tehnici a proiectului finanlat din grant;

6.5. Se beneficieze din partea monitorului desemnat de asistenla necesari implementirii

proiectului;

0.6 Sd beneficieze de sprijinul mentorilor desemnali pentru derularea activitSlilor pedagogice 9i

de sPrijin.

Art. 7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. Si realizeze activitSlile Proiectului aga cum au fost acestea descrise 9i aprobate in Anexa la

prezentul Acord de grant;

7.2. Se realizeze proiectul cu diligenla gi eficienta necesare, in conformitate cu standardele 9i

practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu 9i sociale, acceptate de citre

Banc|, aga cum sunt definitein Monuolul Operafionol al Proiectului ROSE, Monuolul de Granturi

pentru Licee, precum 9i cu prevederile Ghidutui onticorupfie, aplicabile beneficiarilor de grant, in

calitate de primitori de sume din imprumut;
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7.3. S; asigure evidenta financiar-contabilS a gestionirii grantului, respectiv inregistrdrile 5i

conturile pentru cheltuielile efectuate in cadrul Proiectului, separat gi in conformitate cu

legislatia rom6neasci in vigoare;

7.4. Si pistreze toate documentele justificative gi de raportare (rezultatele proiectului,

documentele financiare, facturi, ordine de plat5, chitante originale etc.) timp de cel pu!in 7 ani

dupl incheierea Proiectului;

7.5. 53 furnizeze MEN-UMPFE, monitorilor gi Bincii toate informaliile solicitate de cStre acestea

in legiturd cu aspectele menlionate anterior ;i si puni in aplicare in mod corespunzitor toate

acfiunile de remediere agreate, inclusiv rambursarea cheltuielilor neeligibile, asigu16ndu-se ci

evidenla financiar-contabili a gestionirii grantului este oric6nd disponibilS pentru inspectie

efectuatd de monitori, reprezentanli ai MEN-UMPFE, ai Bincii etc.9i pentru audit extern efectuat

de firma de audit extern contractat; de UMEFP;

7.6. S5 aplice proceduri adecvate pi si furnizeze toate informaliile solicitate care si permiti

monitorizarea 9i evaluarea progresului proiectului 9i a impactului acestuia, respectiv realizarea

obiectivelor gi indicatorilor acestuia, in conformitate cu Manualul Operolionol al Proiectului

ROSE, Monuolul de granturi pentru licee 5i Formulorul de Aplicolie inclus in Anexa la prezentul

Acord de gront;

7.7.5e transmiti toate rapoartele previzute la art. L1 in formatul solicitat de MEN-UMPFE 9i la

termenele prevdzute in Acordul de Grant ;iin Manuolul de gronturi pentru licee;

7.8. Si utilizeze Sistemul de Management lnformatic al Proiectului ROSE, pus la dispozilie de

citre MEN-UMPFE, pentru transmiterea rapoartelor financiare gi tehnice ale Proiectului 9i pentru

monitorizarea 9i evalu area Proiectului.

Art. 8. DREPTURILE MEN-UMPFE

8.1. S5 verifice periodic, prin monitori, stadiul realizirii proiectului 9i respectarea de citre

Beneficiar a standardelor, practicilor gi procedurilor tehnice, economice, financiare, de achizilii,

manageriale, de mediu gi sociale, acceptate de cltre Banci, in conformitate cu Monualul de

gronturi pentru licee,in baza documentelor justificative puse la dispozilie de Beneficiar;

8.2. S; monitorizeze respectarea de citre beneficiar a procedurilor gi a termenelor de raportare

agreate;

8.3. Si solicite Beneficiarului transmiterea de rapoarte specifice, altele dec6t cele periodice,

referitoare la progresul tehnic gi situalia financiari a Proiectului;

8.4. Si solicite sau si permiti exercitarea dreptului Bincii de a solicita audituri pentru

inregistririle ;i conturile Beneficiarului;

8.5. S; inspecteze sau si permiti exercitarea dreptului Bincii de a inspecta opera!iunile 9i orice

inregistriri gi documente relevante ale Beneficiarului'

Art. 9. OBLIGATIILE MEN-UMPFE
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9.1. S5 efectueze demersurile pentru disponibilizarea primei tronge, prin transferul sumei,

efectuat pe bazd de deschideri de credite bugetare, conform legislatiei in vigoare in domeniu, in

termen de cel mult 45 de zile de la data semndriiAcordului de Grant;

9.2. S; efectueze demersurile pentru disponibilizarea trangelor ulterioare prin transferul

sumelor, efectuat pe bazi de deschideri de credite bugetare, conform legislaliei in vigoare in

domeniu, in cel mult 45 de zile de la data inregistririi la MEN-UMPFE a solicitirii Beneficiarului

de eliberare a trongei respective, dupd aprobarea raportului 5i a documentaliei privind

justificarea cheltuielilor;

9.3. 55 asigure, prin intermediul monitorilor, formarea inilia15 a echipei de proiect referitoare la

implementarea tehnici 9i financiari a grantului, inclusiv proceduri de achizilii, mecanisme de

raportare, aspecte sociale si de proteclie a mediului inconjuritor;

9.4. SA asigure, prin intermediul monitorilor sau direct, asistenla tehnicS necesarl implementdrii

proiectului privind procedurile de achizitie, raportirile etc.;

g.5. S; asigure prin intermediul mentorilor asistenla tehnici privind derularea activitS!ilor

pedagogice pi de sprijin;

9.6. Sd puni la dispozilia Beneficiarului Manuolul de granturi pentru /icee elaborat in cadrul

proiectului;

9.7. SA permitd Beneficiarului utilizarea Sistemului de Management lnformatic al Proiectului

ROSE pentru transmiterea rapoartelor financiare gi tehnice ale Proiectului;

g.8. Si transmiti Beneficiarului, la incheierea proiectului, o Scrisoare de informare cu privire la

finalizarea acestuia, in termen de cel mult 50 de zile de la primirea Raportului final depus de

citre Beneficiar, in conformitate cu prevederile alin' 11.4.

Art. 10. REALIZAREA ACHIZITIILOR iN CADRUL GRANTULUI

10.1. Beneficiarulva achiziliona bunurile, lucrdrile, serviciile de consultan!5, serviciile altele dec6t

consultan!5 care vorfifinanlate din grant, in conformitate cu Planul de achizilii gi cu respectarea

prevederilor din Monuolul de Granturi pentru Licee, elaborat in concordan!5 cu prevederile

aplicabile ale Ghidutui privind Achizi.tiile, respectiv ale Ghidului privind Serviciile de Consulton;d.

10.2. Beneficiarul intocmegte, pe baza activitS!ilor din cadrul proiectului 5i a bugetului aprobat,

Planul de achizilii, cuprinz6nd achiziliile pentru intreaga perioadi de implementare a Proiectului.

1O.3. Planul de achizilii este intocmit de echipa de proiect in prima luni dupi semnarea

Acordului de Grant gi se transmite, spre avizare, monitorului desemnat.

10.4. Planul de Achizilii se revizuiegte anual sau de c6te ori este nevoie, cu aprobarea

monitorului desemnat.

10.5. Mijloacele fixe gi obiectele de inventar achizilionate din grant trebuie si fie utilizate pentru

scopurile specificate in proiect.

Art. 11. RAPORTARE
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11.1. Beneficiarul are obligalia de a intocmi gi trimite la UMPFE, in termen de 5 zile de la

incheierea fiecirei luni, Raportul financiar lunar privind progresul financiar al Proiectului,

conform modelului din Monuolul de gronturi pentru licee.

11.2. Beneficiarul are obligalia de a intocml gi trimite la UMPFE, in termen de 15 de zile de la

incheierea fiecirui trimestru bugetar, incep6nd cu data alocirii primei trante, Raportul financiar

trimestrial privind progresul financiar, conform modelului din Monuolul de gronturi pentru licee.

11.3. Beneficiarul are obligalia de a intocmi Raportul de progres privind stadiul implementSrii

tehnice gi financiare a proiectului, necesar in vederea disponibilizirii trangei urmStoare de

finanlare, conform modelului din Manuolul de gronturi pentru /icee. Acesta se intocmegte 9i se

prezinti spre validare monitorului desemnat, in termen de L5 zile de la cheltuirea unui procent

de 70% din tranga anterioarS. Monitorul valideazi Raportul de progres doar in urma verificSrii

documentelor justificative aferente 9i a activit5lilor pe teren.

11.4. Beneficiarul are obligalia de a intocmi Raportul final, in termen de 15 de zile de la

cheltuirea ultimei tran$e de finanlare (plata finalS), conform modelului din Monuolul de gronturi

pentru /icee. Acesta este transmis spre validare monitorului desemnat. Raportul va contine

prezentarea rezultatelor finale ale proiectului 9i justificarea ultimei tranSe de finantare, cu

documente suport care vor fi, de asemenea, puse la dispozilie in vederea verificlrii de citre

monitor.

11.5. Beneficiarul are obligalia de a transmite 9i alte rapoarte solicitate de MEN-UMPFE, monitori

sau Banc5.

ATt. 12. PREVEDERICU PRIVIRE LA MEDIULINCONJURATOR

DesfSgurarea activitS!ilor din cadrul proiectului trebuie si respecte prevederile in vigoare cu

privire la proteclia mediului, precum gi cerinlele specifice SGL, conform Monualului de Granturi

pentru Licee.

Art. 13. TRANSPARENTA

13.1. Beneficiarul furnizeazi persoanelor sau instituliilor abilitate informatiile de care dispune

legate de implementarea proiectului, in ansamblu, pentru a asigura transparenta implementdrii

acestuia.

13.2. Beneficiarul va asigura vizibilitatea gi promovarea corespunzitoare a Proiectului, fic6nd

publice obiectivele 9i rezultatele implementdrii proiectului (in cadrul intAlnirilor de la

lnspectoratul $colar Judetean/lnspectoratul $colar al Municipiului BucureSti, in broSuri, reviste,

pagina web a proiectului sau a liceului, alte medii online etc.).

13.3. in comunicarea publici referitoare la proiect, Beneficiarul va notifica faptul ci proiectul

este finanlat din Schema de granturi pentru licee din cadrul Proiectului ROSE 5i va utiliza

elementele de identitate vizualS solicitate gi puse la dispozilie de MEN-UMPFE.

Art. 14. FRAUDA $l CORUPTIE
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14.1. Beneficiarul are obligalia si respecte prevederile Ghidului Anticorupfie, si evite ;i sd

combati orice practici de fraudi 9i corup!ie.

L4.2.jn cazul oricirei suspiciuni de fraudi gi corup!ie, reprezentantul legal al Beneficiarului are

obligalia de a informa MEN-UMPFE in cel mai scurt timp.

Art. 15. REZOLVAREA CONFLICTELOR

15.1. Eventualele neinlelegeri apirute intre cele doul pirli pe durata implementirii proiectului

se vor soluliona pe cale amiabili de cdtre Pdrli'

15.2. DacI neinlelegerea nu se rezolvi pe cale amiabilS, aceasta va fi supusi spre solutionare

i nsta nlelor judecitore5ti com petente d i n Rom 6 nia.

Art. 15. FORTA MAJORA

16.1. Conform legii, forla majori presupune un eveniment care dep59e5te puterea de control a

MEN-UMpFE/Beneficiarului, care nu implici o gregeali sau neglijenti din partea MEN-

UMPFE/Beneficiarului 5i care nu a putut fi previzut'

16.2. Niciuna dintre parlile contractante nu va fi rSspunzStoare pentru executarea cu int6rziere

sau pentru neexecutarea obligaliilor contractuale, daci aceasta este rezultatul unui eveniment de

Forli Majord, inclusiv, dar fird a se limita la rdzboi, revolu!ie, tulburdri civile, cutremur, incendiu,

explozie, furtunS, inunda!ie, epidemie, grev5, intreruperea lucrului, confiscare sau alte actiuni ale

agenliilor guvernamentale, embargo sau orice alte circumstanle care nu pot fi controlate de cdtre

Partea respectivS.

Art. 17. REZILIEREA ACORDULUI DE GRANT

17.1. MEN-UMpFE i9i rezervi dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acordul de Grant, firS

indeplinirea altor formalitSli 9i fdri intervenlia instanlei judecitoregti, cu exceplia unei scrisori

de informare a Beneficiarului, in urmitoarele situalii:

a) Beneficiarul, din motive imputabile lui, nu a inceput implementarea Proiectului in termen

de 60 de zile de la semnarea Acordului de Grant;

b) Beneficiarul nu respect5 condiliile menlionate la Art. 11 privind raportarea in formatul

solicitat gi la termenele prevdzute 5i, in urma solicitirilor de remediere, nu

implementeazi soluliile agreate;

c) Beneficiarul, din motive imputabile lui, nu cheltuie intr-un an cel pulin 10% din suma

totali alocati gi nu implementeazi soluliile de remediere agreate cu monitorul

desemnat;

d) Beneficiarul face cheltuieli neeligibile gi nu implementeazi soluliile de remediere agreate

cu monitorul desemnat;

e) Liceul se inchide sau inceteazi si existe din motive independente de implementarea

grantului.
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17.2. MEN-UMPFE igi rezervl dreptul de a suspenda sau termina dreptul beneficiarului de a

folosi fondurile provenite din grant, sau de a cere rambursarea unei p5(i sau a intregului grant

alocat, in cazul in care beneficiarul nu igi indepline;te obligaliile stipulate in prezentul acord de

grant.

Art. 18. DISPOZITII FINALE

1g.1. Respectarea termenelor menlionate la alin. 9.1 gi 9.2 este condilionati de alocarea

fondurilor necesare pentru Schema de Granturi pentru Licee din Proiectul ROSE, in bugetul

UMPFE.

18.2. pentru orice modificiri altele dec6t cele menlionate la art. 4.8 9i 4.9, Beneficiarul va

transmite o solicitare scris5, spre aprobare de citre MEN-UMPFE, cu avizul monitorului

desemnat.

1g.3. Anexa care include Formularu! de aplicalie aprobat in urma evaluirii, face parte integranti

din prezentul Acord de Grant, av6nd aceeagi for!5 juridicS'

1g.4. in cazul in care existi contradiclii intre prevederile Anexei la Acordul de Grant 9i cele ale

Acordului de Grant, prevaleazi prevederile Acordului de Grant.
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18.5. Acordul de Grant este semnat in 2 (doui) exemplare originale, amSndouS av6nd aceeagi

for!5 juridicS: un exemplar pentru Beneficiar 9i un exemplar pentru MEN-UMPFE'
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