ANEAXA III/ la contractul de finantare nr.............

Nr. Inregistrare Coordonator
…………………

Nr. Inregistrare P 1, IBB
………………….

Nr. Inregistrare P 2, ICPA
…………………

Nr. Inregistrare P 3, ISMMA
…………………

ACORD FERM DE COLABORARE

Încheiat în cadrul: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE, PCCA Tip1
DIRECTIA DE CERCETARE: Mediu

1. DENUMIREA PROIECTULUI: Accounting for the Service-providing units of Plants in the
environmental Assessment of plans and projects with Biogeochemical Impact at multiple
scales in River basins (ASPABIR)
2. ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT
denumirea organizatiei
Universitatea din Bucureşti
Institutul de Biologie Bucuresti
Institutul National de CercetareDezvoltare pentru Pedologie,
Agrochimie si Protectia Mediului
Institutul de Statistica
Matematica si Matematica
Aplicata al Academiei Romane

Codificare in
proiect
CO
P1
P2

Tip
organizatie
UNI
ROR
ROR

rolul organizatiei
Conducător de proiect
Partener
Partener

P3

UNI

Partener

3. DATE DESPRE PARTENERI
CO UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti cod poştal 050107 str M.
Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5, tel. 021-3077344, fax 021-3077345 , Nr. Inregistrare ORC - , Cod
unic de inregistrare 4505502 cod fiscal 4505502, cont nr. RO68TREZ7055003XXX000088 deschis la
Trezoreria Statului Sector 5 reprezentată prin Rector Prof. Dr. Mircea Dumitru, Contabil Şef Ec.
Adrian Albu, si Director de proiect Lector Dr. Virgil Iordache, tel. 0766 347165, email
virgil.iordache@g.unibuc.ro
P1 INSTITUTUL DE BIOLOGIE cu sediul în BUCURESTI, Cod 060031, tel: …021/223,90,72,
fax:021/221,90,71, e-mail: biologie@ibiol.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. -, cod fiscal
4183326., cont bancar IBAN: RO25TREZ7065003XXX000024, Trezoreria SECTOR 6, reprezentata
prin DIRECTOR ACAD. OCTAVIAN POPESCU, Contabil sef/Director economic EC. MIHAELAMARIA PETRE si Responsabil de proiect CS3 dr. Marilena Onete, tel. , Fax: ……………, email:
m_onete@yahoo.com

P2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
mediului – ICPA bucureşti, cu sediul în Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr.61, sector 1, Cod 011464, tel:
0212184458, fax: 0213184348, e-mail: office@icpa.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr.
J40/18719/7.11.2005, cod fiscal RO 18107639, cont bancar IBAN: RO30TREZ7015069xxx006353,
Trezoreria Sector 1 Bucureşti, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL Prof. dr. Mihail Dumitru,
Director economic Ec. Ecaterina Târhoacă şi Responsabil de proiect Prof. dr. Radu Lăcătuşu, tel.
0212184458/275, Fax 0213184348:, email: radu58rtl@yahoo.com,
P3 Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata, cu sediul în Bucuresti, Calea 13
Septembrie no. 13, Sector 5, Cod 050711, tel: 0213182433 fax: 0213182439, cod fiscal 4283341,
cont bancar IBAN: RO86TREZ7055003XXX000055, Trezoreria Sector 5, reprezentata prin
DIRECTOR Acad. Marius Iosifescu, Contabil sef Florica Grigore, Responsabil de proiect Stelian Ion,
tel. 0213188106/3414, Fax: 0213182439, email: ro_diff@yahoo.com,

4. OBICTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI
Conform Anexei I a acordului de cooperare, propunerea de proiect.
5. PERIOADA DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI
12 iulie 2012 – 11 iulie 2015
6. RESPONSABILITĂŢILE ÎN CADRUL PROIECTULUI
6.1 Să execute activităţile necesare implementării proiectului și să producă livrabilele (eng.
deliverables) conform Anexei I a Acordului de Cooperare – Propunerea de proiect;
6.2 Să utilizeze sumele prevăzute în cadrul prezentului contract numai în scopul realizării
proiectului descris în Anexa I – Propunerea de proiect
6.3 Să prezinte documentele de raportare către Coordonator cu minim 7 zile înainte de termenul
de încheiere a etapei, în termenele stabilite prin prezentul contract;
6.4 Să raspundă de utilizarea sumelor prevăzute prin contract;
6.5 Să prezinte, la solicitarea Contractorului, date referitoare la fundamentarea cheltuielilor
solicitate spre decontare şi documente suplimentare, referitoare la derularea proiectului de
cercetare care face obiectul prezentului contract. Întocmirea necorespunzătoare a acestora sau
refuzul de a le înainta poate atrage după sine amânarea sau nedecontarea etapei sau proiectului;
6.6 Să întocmească, să păstreze şi să ţină o evidenţă distinctă, clară şi detaliată, din punct de
vedere financiar, a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului;
6.7 Să asigure restituirea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea primei etape a anului
bugetar pentru care a primit avans, a avansului rămas nejustificat, primit de la Coordonator, în
conformitate cu actele normative în vigoare;
6.8 Să asigure restituirea sumelor primite în avans şi nejustificate, în cazul rezilierii contractului,
în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Coordonatorului privind
rezilierea contractului;
6.9 Să prezinte, în termenele prevăzute, rapoarte de audit financiar al proiectului, întocmite de un
auditor financiar independent, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
6.10 Să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 3 ani de la încetarea
acestuia, în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul
neîngrădit al reprezentanţilor Autorităţii Contractante, ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică, denumită în continuare ANCS, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Curţii de

Conturi, pentru controlul documentelor justificative în baza cărora a fost solicitată decontarea
cheltuielilor din cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt
păstrate de către Partener;
6.11 Să coopereze total cu o terţă parte, contractată de către Autoritatea Contractantă pentru a
realiza activităţi de monitorizare şi eventual de evaluare a activităţilor executate în cadrul
prezentului contract, şi să furnizeze toate informaţiile şi documentele cerute în mod rezonabil de
aceasta în scopul îndeplinirii sarcinilor sale;
6.12 Să asigure că orice publicaţie sau orice rezultat apărut şi raportat în urma activităţilor
finanţate prin prezentul contract va avea menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului
de finanţare, după modelul: „Acest proiect a fost realizat prin programul Parteneriate în domenii
prioritare – PN II, derulat cu sprijinul ANCS, CNDI – UEFISCDI, proiect nr. ........”;
6.13 Sa asigure informaţii actualizate privind derularea proiectului (cel putin rezultatele
proiectului si lista actualizată a publicaţiilor rezultate din proiect) pentru pagina web a proiectului
6.14 Pentru achiziţiile realizate în cadrul contractului, să aplice prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
6.15 Partenerii sunt obligati sa isi realizeze singuri auditul financiar anual. Auditorul
contractorului va analiza rapoartele de audit ale partenerilor si va realiza raportul de audit
financiar al intregului proiect.
6.16 În cazul în care deţine şi/sau utilizează informaţii clasificate, să aplice prevederile privind
regimul informaţiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate, Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România adoptate
prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor
clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice adoptate prin Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 7079/2003;
6.17 Să respecte normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute de
Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări aplicabile;
6.18 Să transmită Coordonatorului sau să încarce pe platformele electronice indicate de aceasta şi
să menţină actualizate datele solicitate referitoare la proiect şi la CV-urile membrilor echipei de
cercetare;
6.19 Să anunţe public poziţiile vacante în cadrul echipei proiectului, inclusiv pe site-urile
www.ancs.ro/jobs şi www.euraxess.ro;
7. MODUL DE IDENTIFICARE, ATRIBUIRE ŞI EXPLOATARE A DREPTULUI DE
PROPRIETATE CORESPUNZĂTOARE REZUTATELOR AŞTEPTATE
7.1. Proprietatea intelectuală: Proprietatea intelectuală: aparţine realizatorilor proiectului, în
funcţie de contribuţia fiecăruia în aria corespunzătoare de competenţă
7.2. Drepturile de difuzare a rezultatelor: Drepturile de difuzare a rezultatelor: aparţin
partenerilor ce realizează proiectul, cu menţionarea persoanelor fizice şi a instituţiilor aparţinătoare

8. VALOAREA PROIECTULUI

Distribuirea bugetului pe ani (lei)
Cofinanțare privată

Buget public

2012 2013 2014 2015 Total

2012

2013

2014

2015

Total

Coordonator
(CO)

387500

328250

243750

56250

1015750

0

0

0

0

Partner 1

64000

162250

109500

9000

344750

0

0

0

Partner 2

73750

211250

97500

0

382500

0

0

Partner 3

55000

132750

68750

0

256500

0

Total

580250

834500

519500

65250

1999500

0

Cofinanțare
privată

Total

2015

Total

243750

56250

1015750

162250

109500

9000

344750

0

73750

211250

97500

0

382500

0

0

55000

132750

68750

0

256500

0

0

580250

834500

519500

65250

1999500

0

2012

2013

2014

0

387500

328250

0

0

64000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

Coordonator proiect
Rector
Prof. dr. Mircea Dumitru

Partener 1
Director
Acad. Octavian Popescu

Partener 2
Director
Prof. dr. Mihai Dumitru

Partener 3
Director
Acad. Marius Iosifescu

Director de proiect

Responsabil stiintific

Responsabil stiintific

Responsabil stiintific

Lector dr. Virgil Iordache

CSIII Marilena Onete

Prof. dr. Radu Lăcătușu

CS2 dr. Ion Stelian
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