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PREAMBUL

AvAnd in vedere c5:

La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la Bucureqti, Acordul de ?mprumut
nr. LN 4873-RO dintre Romdnia qi Banca Internalionall de Reconstruclie gi Dezvoltare,
referitor la finan{area Prolectului (( Controlul Integrat al Polu[rii cu Nutrienli >>, in valoare
de 50 milioane euro echivalent:

La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la Bucuregti, Acordui de asistenfi
financiarl nerambursabila nr. TF 058040-RO dintre RomAnia qi Banca Intema{ionali de
Reconstruc{ie Ei Dezvoltare acfion6nd in caiitate de Agenlie de Implementare a Facilitalii
Globale de Mediu, referitor la frnanlarea Proiectului < Controlul lntegrat al Poiu5rii cu
Nutrienli >> invaloare 5,5 miiioane dolari SUA echivalent;

Acordurile de finanlare menfionate mai sus au fost ratificate prin Legea w.228/2008,
publicati in h4oirttorui Oficial nr. 782 drn 24 noiembrie 2008 qi amendate prin Hotbr6rea
Guvernului nr. 85312013 publicat5 in Monitorul Oficial nr.692 din 13 noiembrie 2013

La data de 18.12.2008 ari iost ?ncheiate intre Ministerul Economiei qi Finan{elor
gi Ministerul Mediului qi Dezvoltdrii Durabiie Aeordui Subsidiar nr. 345 9i Convenlia de
finantare nr. 346, prin care fuIinisierul MediLrlui este desemnat drept beneficiar al
fondurilor Proiectuiui ;i prirr care i se stabilesc drepturile, obligaliile qi responsabilitelile
privind derularea imprumutului gi a Donafiei;

Ordinul w.182017111,2007, emis de rninistrui mediului gi dezvoltdrii durabile, prin
c&re a fost infiinlat[ Unitatea de Management ai Proiecfului < Controlul Integrat ai
FciLiErii cu 1r,1:;trien{i >. unitate fErd personalitate juridicE, aflatd ?n subordinea Ministerului
Mediului, cireia i-a fost delegatE toati responsabilitatea implementdrii Proiecfului gi derulSrii
financiare a fonduriior acestuia;

Ministerul Mediului ;i Schimbirilor Climatice, prin Unitatea de Management al
Proiectului <<Controlul Integrat al Poluirii cu l.lutrienfb (in continuare UMP), avAnd
sediul in Bd. Libert[1ii, nr. 12, etaj 2, camera 304, sector 5, Bucuregti, cod unic de
inregistrare: t6335444, tel/fax: 021.317.04.03, reprezentatd de c[tre reprezentat de citre
Domnul Attiia Korodi. Ministru:

UNITATEA ADMI}IISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL IALOMITA, (iN
continuare Judeful), avdnd sediul in Slobozia, Piala Revolutiei, nr.1,Ialomi1a, CUI: 4231776,
tel:0243 23AZA0, fax: 0243 I 23Q 250, reprezentat de cdtre Domnul Vasile Silvian Ciupercd,
avAnd caiitatea de Pregedinte al Consiliului Jude{ean lalomila;
J1

UN{IATE A ADMINISTRATIV-TERITORIALA C OMUNA CIoCI{INA, (in c ontin uare
conruna) avdnd sediul in localitatea Ciochina, jud. Ialomita, CUI: ., tel/fax: 0243-
265A01, reprezentat de cltre Domnul Stroe Gheorghe avAnd calitatea de Primar;



se incheie ptezenta Conven{ie de colaborare, potrivit cEreia:

Articolul I

DeJinilii

1.1. in scopurile prezentei Convenlii de colaborare umdtorii termeni si abrevieri au
urmdtoarele inlelesuri :

1. ,,Acord de imprumut" inseamnd Acordul de imprumut nr. LN4873-RO, dintre
Romdnia qi Banca Internalional[ pentru R.econstruclie gi Dezvoltare
(BIRD), referitor la finanlarea Proiectului <Controlul Integrat al poludrii cu
Nutrienii> (Proiectul) in valoare de 50 milioane euro echivalent;

2. ,,Acord de donalie" inseamnd Acordul de asisten!6 financiard
nerarnbursabilS. nr. TF 058040-RO dintre Rom6nia qi Banca Internalional6, de
Reconstruc{ie gi Dezvoltare (BIRD) acliond.nd ?n calitate de Agenfie de
Implementare a Faeilitalii Globale de Mediu [FGM), referitor la finanlarea
Proiectului < Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrien{i > (Proiectul) in vaioare
5,5 milioane dolari SUA echivalerrt; 

.

3- ,,Acorduri de finan{are" inseamnl oricare sau ambele acorduri specificate la

. 
punctele i gi 2 de mai sus;

4. "Beneficiar" inseamn[ o localitate/comunE", asocialie de comune, fermi sau
asociafie de ferme eligibile pentru un Subproiect conform criteriilor de
eiigibilitate prev6zute in &{anualul operalionar al proiecfului;

5. o'Banca" sau "BIRD" inseamnd Banca InternalionalS pentru Reconstrucfie qi
Dezvoltare ca pafte a grupului Bdncii Mondiale;

6. "Ll.E" inseamnd Uniunea Europeanl;

7 ' "Directiva UE a nitra{ilor" inseamnd Directiva Consiliului Europei
9l/676|EEC din 12 decembrie 1991 privind protecfia apelor impotriva poludrii
cu nitra{i din surse agricole;

8. "Directiva-cadru UE privind apa" inseamnd Directiva 200016yEC a
Parlamentului qi Consiliului Europei prin care se stabilegte cadrul comun de
acfiune privind poiitica in domeniul apei;

9- ,,Direcfie de Apd" inseamnd oricare dintre Direcliile de Ap6 infiinlate qi
funcfion6nd in subordinea ANAR;



10. "CIA" inseamnd Comitetul Interministeriai pentru Aplicarea Directivei UE a
nitra{ilor infiinlat prin Ordinul lnterministerial nr. 45212A01, cu modific6rile qi
completbriie aduse acestuia pAnd la data Acordului de faf6;

"MADR" inseamnE Ministerul Agriculrurii gi Dezvolffirii Rurale, sau orice
succesor al acestuia;

"l/il\4sc" inseamn[ Ministerul Mediului si Scimbirilor Climaticeo sau orice
succesor al acestuia;

"Manual Operafional" inseamnd manualul care descrie procedurile pentru
implementarea Proiectului care cuprind, printre altele: (i) procedurile pentru
stabilirea aranjamentelor administrative, de achiziTii, contabiiitate,
management financiar, gi monitorizare qi evaluare; (ii) formatul-model al
raport[rilor financiare ne-audiate pentru o anumit6 perioadd 5i al Rapoartelor
privind Proiectul; gi (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selec{ie,
termenii qi condiliile, precum gi aranjamentele privind achizi[iile pentru
Subpraiect;

'"{JMP" inseamnd Unitatea de Management al Proiectului ,,Controlul Integrat
ai Poludrii cu Nutrienli". infiinlati in cadrul MMSC sau orice succesor legal
ai acestuia acceptabil pentru Bancd;

"Planul de Achizilii" inseamnd planul de achizilii pentru Proiect al
imprumutaiuiui din 12 septembrie 2007 menlionat iri paragraful f .i6 al
Ghidului pentru Achizilii qi paragraful 1.24 al Ghidului privind Consultanlii,
plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor amintite;

"Ptoiecful" inseamni Proiectul ,,Controiul lntegrat al Polubrii cu Nutrienli";

"subproiect" inseamnd o activitate sau un grup de activitEli menlionate in
Partea I a Anexei 1 a Acordurilor de finan{are;

,,Localitate Z\rl.J" inseamn[ localitatea deciaratd vulnerabiii ]a poluarea cu
nitrafi in conformitate cu Ordinul comun nr 1552/2008, emis de ministrul
mediului qi dezvoltdrii durabile gi rninistrul agriculturii qi dezvoltdrii rurale, cu
modific6rile gi completdrile ulterioare;

,,Conven1ie" ?useamn[ prezenta Convenlie de colaborare dintre UMP,
LNiTATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA iUDETUL IALOMITA +i
LIi{ITATEA ADMINIS TRA TIV-TERITORIA LA C OTT,, TNA C i O CHINA ;

,,Localitate selectat5" insearnnd localitatea Z\N cu inten'enfii in cadrul
Proiectului;

,,Aria de irnplernentare a Proiectului" include localitdlile seleclionate pentru
implementarea Proiectulu i;

-.Judet" inseamnd unitatea administrativ-teritoriald iudetul Ialomila ;
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23. ,,Comun6" inseamnd unitatea administrativ-teritoriald comuna Ciochina.

1-2. Oricare alli termeni care nu au fost definili mai sus qi care sunt utilizali in cadrul
prezentei Conven{ii au inlelesul definit in Acordurile de finanlare sau in legisialia
rom6nd in vigoare.

2.1.

Articolul2
Obiectul Convenliei de coluborare

Obiectivul principal al Proiectului ,,Controlul Integrat al Polud.rii cu Nutrienli" este
reducerea devers6rii de nutrienli in corpurile de ap5 qi promovarea unei schirnbdri de
comportament prin intdrirea capacitSlii institulionaie gi de regiementare, precum gi
prin acliuni cu rol demonstrativ la nivelui comunelor gi, prin urmare, sprijinirea
Guvernului RomAniei in vederea satisfacerii cerinfelor UE in domeniul protecliei apei.

Fentru ?ndeplinirea acestui obiectiv, Unitatea de Management al Proiectuiui ,,Controlul
{nteg.r:at al Polubrii cu Nutrienfi" impreun6 cu Judelul qi Comuna beneficiard, vor
?ntreprinde ?n cadn:l proiectului, acliuni de ecologizare in rAndul gospodariilor,
activitdli de testare ;i demonstrare a bunelor practici agricole, precum pi acliuni vizhnd
instruirea, informarea qi conqtieniizarea publici a factoriior de decizie, a institu{iilor
impiicate in monitorizarea gi redueerea poiuirii cu nutrienfi, precum gi a fermieriior qi
popula{iei ruraie. Comuna va fi ajutatd sI stabileascd pi sd ducd la bun sfArgit planuri
de mediu pentru reducerea polu5rii cu nutrienli din agricultur5.. De asemenea, va fi
furnizat sprijin financiar tn regim de impirgire a costurilor pentru investi{ii de mediu la
nivel de localitate qi anume pentru construirea gi operarea de facilitali de depozitare gi
management a gunoiului de grajd la nivelul intregii iocalit61i, pentru achizilionarea de
echipamente destinate manipul6rii qi aplicdrii gunoiului de grajd.

Proiectui se va desfEqura in conformitate cu planul de impiementare a proiectului.

LrlVIP, Judetul qi Comuna vor colabora strAns pentru implementarea comund a
Proiectului <Controiul Integrat al Poludrii cu Nutrienti >, pe teritoriul judelului
iaiomigei 5i ai comumei Ciochina cu respectarea prevederilcr Acordurilor de finanlare
pi ale legii de ratificare.

IIMP se obligi si indeplineasci activitelile qi obiectivele Proiectului a$a cuffr
sunt ele descrise in Acordurile de finan{are qi, in acest scop, va realiza activitilile
ce ii revin cu toati responsabilitatea, eficienla pi diiigenla necesard, Obiectivele
Proiectuiui vor fi rcalizate in conformitate cu practicile legale adecvate: tehnice,
administrative, financiare, juridice qi economice.

Comuna se oblig6 sE contribuie din fonduri proprii, sau fonduri puse la dispozilie de
Jude! cu acest scop, la co-finanfarea Proiectului < Controlul Integrat al Poludrii cu
Nutrien{i> cu valoarea estimatd de 123.255 lei, reprezent6nd cca. 5% din vaioarea
investiliilor in managementul gunoiului de grajd (proiectare, asistenld tehnic6 si
consultanld in perioada de realizarc a lucrdrilor de construclii qi a perioadei de
notificare a defectelor pdnd la recep{ia finald, a lucrlrilor de constructii respectiv a

2.2.

2.3.
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2.6.



2.8.

2.7.

3.6.

echipamenetelor qi dot[rilor), 25o/o din valoarea europr-rbelelor ce vor fi asigurate prin

proiect Ei 100% din valoarea avizelor, acordurilor gi autorizaliilor necesare realizdtii

investiliilor din Proiect.

UMP va asigura facilit[1ile, serviciile 9i alte resurse cerute pentru scopurile

implement6rii-fa4ii i a Proiectuiui, in limlta a 1.541.850 lei, va furniza informalii, va

prrtu.or.rpondenlI gi se va consuita cu reprezentanlii Judelului Ei ai Comunei ori de

cete oriva h nevoie, in legituri cu evolulia 5i rezultatele lucririlor-

Lucrdrile de investilii, finanlarea acestora, p{ecum qi valoarea lor estimativd sunt

enumerate in Anexa laptezenta Convenfie'

Afi icolul3

AspecteJinanciare

Contribuiia financiar-d a Comunei, in valoare estimatd de 123.255 lei se va repartiza pe

i1urata inpiementbr:ii, in ttinclie de evolulia lucr6rilor de investilii.

Sumele solicitate de c5tre UMF confcrm structurii indicative a bugetului stabilitS' ?n

Anexa la prezenta Convenlie, inbaza licitaliilor organizate gi a contractelor in derulare

pentru u"Litiliude bunuri gi servieii sau pentru execulia lucrdr.ilor de investitrii, pentru

care Comuna este co-finanfator, vor fi virate de c[tre Comuna beneficiari ale acestor

bunurl, servicii sau lucr6ri, in iimita creditelor bugetare aprobate in acest scop, din

conturiie corespunzitoare de cheltuieli ale bugetului local, direct in conturiie

contractorilor cu care UMP a semnat confracte. Conturile vor fi comunicate de cltre

uMP iar copii ale dovezilor acestor pl51i se vor trimite ia uMP.

Solieiterile de co-finan{are ale LIIVfP, adresate Comunei, vor fi insolite de

documentalia j ustifi cativi necesard.

Comuna va asigura in cadrul contractelor incheiate de IIMP Ei in care Comuna este

beneficiar[, co-finantare a de 5o/o din valoarea lucr[rilor de construclii respectiv a

echipameneteior qi iotirilor, respectiv 25Yo din valoarea eutopubelelor ce vor fi

asigurate prin Proiect

Comuna va incheia un contract separat cu proiectantul platformei de depozitate a

gunoiului de grajd ln vederea asiguririi consultanlei acestuia pe perioada de notificare

i defectelor Ei a recepliei finale. Sumele astfei datorate vor fi considerate co-finanfare

de cca. 5% din valoarea serviciiior de proiectare'

Comuna va incheia un conract separat cu consultantul care asiguri supervizarea

iucrarilor de construclii a platformei de depozitare a gunoiului de grajd 9i dirigenlia de

qantier in vederea asigurArii consultanlei acestuia pe perioada de notificare a defecteior

!i a recepliei finale. iumele astfel datorate vor fi considerate co'finanlate de cca. 5Vo

din valoarea serviciilor de supervizare'

--J.  t  .
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3.8.

3.7. Uh4P se obligd sd utilizeze fondurile puse la dispozilie de cdtre bugetul de stat,
Facilitatea Global[ de Mediu, Jude! qi Cornund pentru destinafiile gi in pr.oporliile
prevdzute in Legea 228 publicatd in M. Of. nr. 782/24.11.2AA8.

in conformitate cu prevederile Anexei 2 Sect. I din Acordul de imprumut qi
prevederile Art.6 din Acordul Subsidiar, UlvlP va asigura evidenla financiar-contabild
Ttdt a gestionirii fondurilor Donafiei cAt ;i a fondurilor bugetare de prefinanlare ale
Imprumutului in vederea indeplinirii obiectivelor de investi{ii, iar Comuna va asigura
evidenta financiar-contabilS a gestionirii fondurilor provenite de la bugetul local ?n
vederea indeplinirii obiectivelor de investilii, cu respectarea practicilor financiare ;i
contabile ?n vigoare,.

Drepturile, responsobilitdtrile q i obligaliile pdrlilor

Articolul4
Ilr ept ut'ile, r esp o n s ab ititd I iI e p i o bl i g u! i il e UMp :

Uh4P se obliga sI indeplineascS activit5lile qi obiectivele Proiectului a$a cum
sunt eie descrise in Acordui de ?mprumut, precum si in Acordul de donalie 5i, in
acest scop, va rcaliza activitelile ce ii revin cu toatd responsabilitatea, eficienla qi
diiigenla necesar[. Obiectiveie Proiectului vor fi realizate in conformitate cu
practicile legale adecvate: tehnice, administrative, financiare, juridice gi economice.

UMP va asigura facilit61ile, serryiciile qi alte resurse cerute pentru scopuriie lucrdrilor
de investi{ii, va fumiza informaiii, va purta coresponden{d gi se va consulta cu
reprezentanlii Judelului si Comunei ori de cite ori va fi nevoie, in legitur[ cu evolulia
,.i rezultatele lucrlri 1or.

UMP este responsabil cu incheierea contractelor cu fumizorii/prestatorii/
constructorii selectali.

UMP va asigura monitorizarea deruldrii contractelor de achizilii in vederea
indeplinirii condiliilor contractuale, disponibilitatea fondurilor necesare qi va realiza
toate aranjamentele privind decontIrile intermediare qi finale, din fonduri bugetare
sau externe nerambursabile.

in vederea sprijinirii Comunei pentru reducerea polu6rii cu nutrien{i din surse agricole,
UMP va finanfa urmdtoarele activitd{i din fondurile alocate in acest scop in cadrul
Proiectului, Partea i - ,,fnvesti{ii la nivel de comund in zonele vuinerabile la nitra}i":

4.5.1. Realizarea documentaliei tehnico-economice a investifiilor Ia faza studiu de
fezabilitate pentru facilitSli de colectare gi management al gunoiului de grajd gi
supunerea acesteia spre aprubare de cdtre ordonatorul principal de credite, in
conformitate cu legislalia in vigoar:e;

4.5-2. Realizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de execulie pentru platformele de
colectare si management ai gunoiului de grajd;

!1 1
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4.5.3. Asigurarea consultan{ei de specialitate a proiectantului pe perioada exe-culiei

lucririlor de constructii-
4.5.4. Consrruc{ia de faciiitd{i de colectare qi management al gunoiului de grajd la

nivelul localitltii, in locaiitatea benefrciari in funclie de proiectul tehnic;

4.5.5. Echipament pentru managementul gunoiului de grajd, incluzAnd pentru fiecare

comuni selectatS, ?n funclie de studiul de fezabllitate:

- 1 incErcdtor frontal
- I tractor;
- 1 cisterndvidanjS;
- 1-Zrcmorci;
- 1 maqin[ de imprdqtiere a gunoiului de grajd'

4.5.6. Euro-pubele pentru separarea deqeurilor menajere, dupa necesitati;

4.5.7. Achizilionarea serviciilor de,,Diriginte de qantier" gi management de contract

de execulie pe perioada execuliei lucrdrilor de construclii, servicii prestat€ de

persoane atestate conform prevederilor legale in domeniul lucrlrilor executate.

4.5.8. Flata cotelor legale datorate Inspectoratelor de Stat in Construclii, in timpul

implement[rii luuSrilor de construclie.

Gbligatiile {-r}4F de finanlare a investiliilor se vor realiza doar in condiliile obiinerii de

c6tre Ccrnnni a tuturor avizelor, acordurilor Ei autorizaliilor in vederea construc{iei, Ia

starjiui de studi:: de fezabriitate, in conformitate cu prevederile art. 6.9. lntArzierile sau

irnposibilitatea cie putlere a aoestora la dispozilia UMP, la termenele maxime

comunicate de citre UMP pentru fiecare fa'zh de implementare, vor duce la sistarea

asi gurSrii fi nan!5ri i Coriunei din fonduriie Pro iectu lui.

|n vederea sprijinirii comunitilii locale de la nivelul locaiitdlii beneficiare. pentru

reducerea potuatii cu nutrienli din surse agSicole qi sociaie, {IMP va finan}a

urmdtoareie activitdli din fondurile alocate in aiest scop in cadrul Proiectului, Patlea

itrI - ,,strategia de infotmare publicd 9i replicare":

1.7.1. int6lniri, instruiri, informbri privind problernatica poludrii cu nutrienli;

4.7.2. Evenirnente cultural-sociale pentru promovarea Proiectului qi a obiectiveior

saie;
4.7 .3. Materiale informalionale 9i promo{ionale;
4.7.4. Activitali cu gcolile pe teme ecologice;
4.7.5. Realizarea de sondaje pentru nonitorizarea evolufiei situatriei pe parcursuJ

implementdrii Proiectului.

lIN,lP va sprijini comunitatea 1oca16 in limita fondurilor alocate acestora in cadrul
pA4ii 1 a Froiectului, conform structurii indicative a bugetului stabilitb tn Anexa la

preienta Convenlie. Judelui, impreun[ cu Comuna gi LIN4P, pot agrea la efectuarea de

schimb[ri in cadrul elementelor de cheltuieli prezentate in Anex6, in limita sumelor

maxime alocate acestora in cadrul Proiectuiui, in cazul in care existi o justificare

puternic[.

in vederea stabilirii anuale a bugetului necesar gi intocmirii Planului de Achizilii, in

cadrul proiectului, Judepl ;i Cornuna vor colabora cu UIVIP pentru stabilirea

prioritdlilor de implementare qi achizilii pentru anul fiscal unndtor. Toate achiziliile

agreate vor fi incluse in Planui de Achizilii al Proiectului pentru perioada urmitoare,

.ur. nu h transmis spre aplobare B6ncii qi MMSC. Implementarea acestuia se va
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rcaliza numai dupd aprobare qi in limita bugetului disponibil pe surse de finanfare,
aferent anuiui fiscal respectiv.

4.10. IIN4P este responsabil pentru desfEgurarea procedurii de achizilie pentru
bunurile/serviciile/lucrdrile destinate Comunei, in conformitate cu prevederiie
Acordurilor de finanlare gi aie legislatiei romdne in vigoare, giin acest sens:

4.10.1. Va angaja consuitanli specializali pentru realizarca completd a studiiior de
fezabiiitate, a intregii documentalii tehnico-economice a investiliilor care
urmeazf, a fi {inan{ate din fondurile Proiectulul sau din alte fonduri atrase, in
vederea supunerii aprobdrii acestora conform legii;

4.I0.2. Va inilia qi urm6ri procedura de aprobare a tuturor documentaliilor tehnico-
economice ale investiliilor care urmeazd a se efectua din fondurile Proiectului
pe teritoriul Comunei;

4.10.3. Va colabora strins, in mod direct sau prin personalul Direcliilor de Ap5
Bazinale angajat in acest sens! cu comunitatea locald in vederea realizdrii
planr.rrilor de implementare gi monitorizdrii implementirii efective in teren a
ac.tiVit6!iior"

4.1A.4. Va intoemi documentalia de licitalie pentru bunurile, serviciile, lucrdrile
destinate comunitSliior selectate din judef, va urmlri desfEgurarea intregului
proces de achizilie, va sernna contractele de furnizare/prestare/constructie, va
monitoriza in teren stadiul rcahzSrii livrdrilor de bunuri/prestdrii serviciilor
c ontractate/realizbrii lucriril or de construc{ie;

4.10.5. Va monitoriza in teren, prin personaiul propriu sau al Direcliilor de ApE
Bazinale, angajat ?n acest sens, stadiul realizdrii tuturor activitA$lor Proiectuiui
pAnd la data inchiderii acestuia, precum gi modul ?n care investiliile realizatela
nivel local sunt exploatate qi utilizate;

4.1A.6. Va realizaperiodic sondaje de opinie, anchete sociaie gi va utiiiza diverse alte
instrumente pentru monitorizarea schimbirilor produse la nivelul mentalitelii,
percep,tiei, atitudiniior pi comportamentului comunitililor ?n care Proiectul a
avut intervenfii;

Articolul 5
Drepturile, responsabilitdlile Si oblig*liile Judelului

Judefui va asigura cadrul organizatoric gi va iua toate misurile n€cesare sprijinirii
activitSlii UMP, pentru o implementare eficienta qi rapida a Par{ii I a Proiectr"rlui -
,,Investi{ii la nivel de comuni in zonele vulnerabile la nitrali" gi va sprijini
desfdgurarea activit[filor presupuse de implementarea Plrfii 3 a Proiectului
,,Strategia de informare public[ gi replicare".

Judelul se oblig5 sb desemneze din cadrul schemei proprii o persoanl insdrcinatS cu
indeplinirea sarcinilor ce ii revin in vederea implementdrii Proiectului 1a nivel local,
avdnd ca sarcind qi comunicarea directd cu UMP qi reprezentanlii Comunei.

Judelul iqi va desemna reprezentanli ?n Comisiile de recepfie, infiinlale in vederea
achiziliei in cadrul Proiectuiui de bunuri, servicii gi lucrd.ri destinate Comunei.

5.1.

1{-{-'

5.2.



5.4. Judeful va rdspunde cu promptitudine tuturor solicitdrilor venite din partea IIMP

refbritoare la aspecte cari 1in de implementarea de zi cu zi a Proiectuiui ia nivelul

Comunei.

5.5. Judeiul va facilita contactul reprezentanlilor UIvIP cu reprezentanfii Comunei' ?n

vederea oblinerii unei bune colabor5ri pentru rcalizarcaobiectivelor Proiectului'

5.6. in vederea implement6rii la nivel local a activitdlilor Proiectului, Judeful va veghea la

?ndeplinireadecatreComunS,aobliga{i i iorlor?ncadrulProiectului.

5.7. Judeful, in colaborare cu comuna se ob1ig6 s6 sprijine procesele de achizitrii tealizate

de citre Utr4p, pentru bunuri/sen icii/iucrnri distinate Comunei, prin furnizarea de

sprijin p.,,",'u,',nt in perioada de pregitire,.desfbqurare gi finalizare a acestora, prin:

5.7.I. Sprijin pentru pregitirea speciicaliilor tehnice ale echipamentelor' bunurilor'

iucrarilor care urrneaza a ie achiziliona, a condiliilor de iivrare, facilit61i1or "si
serviciilor conexe, duPd caz;

5.7.2. Asigurarea de speciaiigti care s[ fac6 parte din comisiile de receplie pentru

bunurile, sen,iciile ;i lucr[rile care urmeazd a fi executate din fondurile

Proiectului;

5.g. Judelul r'a colabora cu Uh,iP ?n vederea recepliondrii parfiale, la terminarea lucrdrilor

respectiv finaie a bunurilor/serviciilor/lucierilor achizilionate, prin asigurarea de

specialigti de la nivel central qilsau local care vor verifica conformitatea

specificaliilor tehnice ale activelor receplionate cu prevederiie din caietele de

sarcini, vor certii'ica calitatea gi cantitatea ac€stora, precum 9i asigurarea facilit5lilor

5i serviciilor conexe. Dup6 aprobarea recepliiior la nivelul comunei, documentele

dovedi toareinsol i tedeprocesulverbalderecep| ievorf i t ransnr isec6treUMPin
vederea realizirii fot*uiitl1ilot necesare privind plata'

5.9. .lude{u.i si comuna se obligd sd propunS penlru intdlniriie, instruiriie qi informdrile

realtzate ?ii cadi-ul Froieciuiui nu*u; personal propriu direct implicat in activitdlile

de natura s[ duc6 la indepiinirea obieciivelor generale gi specifice 1_1e Proiectului, s5

ia m6suri p""tto arigurareu stabilitblii acestora qi sd asigure condiliile aplichrii noilor

cunoqtinle dobindite.

5.10. Judeful, in colaborare cu comuna se obiigd si diseraineze ?n toate zonele vulnerabile

,uu pot"rrliui'ufn".uUlfe la poluarea cu nitrali provenili din surse agricole din cadrul

judetului,informaliilegiexperienleleinsugiteprinimplementarcaProiectului;

5.11. Judelul, in colaborare cu comuna se obiiga s6 r6spund[ cu. promptitudine

solicitdrilor de date necesare raporlarilor care ulmeazd a fr realizate in cadmi

Proiectuiui, venite ?n mod rezonabil din parlea UMP'

s.12. In cazul in care Comuna nu iqi indeplineqte obiigaliile financiare stipulate in

prezenta Convenlie, acest€a vor fi preluate integral de cilre Jude!.

D r ep t u r i t e,,,,u,,, iil;:f ,lil i !, " u,, r * i it e c a w u n ei

10



b. i . Comuna va asigura cadrul organizatoric ai va iua toate misurile necesare
sprijinirii activitSlii tI[4P, pentru o implementare eficientd gi rapidd a Pdrfii 1 a
Proiectului - ,,lnvestilii la nivel de localitate in zonele vulnerabile la nitrafi" gi va
sprijini desflqurarea activit5tilor presupuse de implementarea PA(ii 3 a Proiectului
,,Strategia de informare publicd qi replicare".

Comuna va asigura disponibilitatea fondurilor necesare gi va realiza toate
aranjamentele privind decontirile intermediare qi finale realizate din fonduri locaie,
provenind de la Judef, respectiv Comun5, atAt in cadrul contractelor incheiate de cdtre
UMP, avdnd ca beneficiar Comuna, cdt Ei in cadrul celor semnate direct cu contractori
pentru serviciiie de consultan![ aferente investiliilor realtzate in cadrul Proiectului.

Comuna va asigura consultanla de specialitate a proiectantului pe perioada de
notificare a defectelor gi receplia final5 penrru construclii.

Comuna va asigura consultanla de specialitate de supervizare pe perioada de notificare
a defectelor gi receplia fina16 pentru construclii.

Cornuna. se obliga sd desemneze din cadrul schemei proprii o persoand ins6rcinat6 cu
iirdeplinirca atribu{iilor ce ii revin in vederea implement[rii Proiectului ia nivel local.
av6nd ea sarcind gi eomunicarea directh cu IIMP gi reprezentanlii Judefului.

Comuna igi va desemna reprezentanti ?n Cornisiile de receplie ?nfiin{ate ?n vederea
achiziliei in cadrui Prciectului de bunuri, servicii qi lucrdri care ii sunt destinate.

6'7. Comuna va rdspunde cu promptitudine tuturor solicitdrilor venite din partea UMP
referitoare Ia aspecte care fin de implementarea de zi cu zi a Proieetuiui la nivelul
localitdlii.

6.9.

Comuna va asigura corrtactul si comunicarea perrnanentl cu gospodarii individuaii in
vederea obtinerii unei bune coiabordripentru rcalizarca obiectivelor Proiectului.

in vederea implementbrii Ia nivel locai a activitd;ilor Proiecfului, Comuna este
responsabil de indeplinirea obligaliilor sale in cadrul Proiectului, viz6nd:

6.9.1. Punerea la dispozilia IIMP a iocaliilor platformelor pentru managementul
gunoiului de grajd care urmeazd a fi constrLrite la nivei de iocalitate, pe terenuri
cu statut juridic clar, aflate in proprietatea publicd a Comunei;

6.9.2. Realizarea tuturor procedurilor legale in vederea oblinerii tuturor avizelor,
acordurilor gi autorizaliilor necesare in vederea construirii, la stadiul studiu de
fezabilitate, in vederea supunerii acestuia spre aprobare investitorului si
beneficiarului in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

6.9.3. Orice intArziere in oblinerea gi punerea la dispozitia UMP a avizelor,
acordurilor Ei autorizaliilor necesare in vederea eonstruirii, la termenele
maxime comunicate, va duce la sistarea finanldri1or qi interventiilor in cadrul
Proiectului.

6.2.

6.3.

6.4.

5.5.

6.6.

6.8.
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6.9.4. Asigurarea de sprijin ?n selectarea gospodiriilor in cal'e se vor livra euro-

pubele pentru ,"putu."u deqeurilor menajere la nivei de gospoddrie;

6.9.5. Supervizarea construcliei platformelor de eolectare la nivelul localitilii prin

desemnarea unei persoane care sE urmlreascd modul de realtzarc a lucr[rilor

impreun[ cu dirigintele de Santier angEat pe perioada de execufie qi a

perioadei de notificare a defectelor;

6.9.6. Desemnarea unei persoane din cadrul primiriei care sI indeplineasc[ roltil de

,,Reprezentantul 
^Beneficiarului" 

in relalia cu dirigintele de gantier 9i

executantul lucrdrii;

6.9.7. Unndrirea de cltre ,,Reprezentantul Beneficiarului" a stadiului lucrdriior qi

aprobarea Situaliilor de platd lunare eiaborate de constructor 9i vizate de

Iiirigint.le de gantier, situalii ce vor fi inaintate in vederea reaiizlrii

fonnalitatilor necesare privind efectuarea p16{ii de cStre UMP;

f.g.E. pentru asigurarea consultanlei de specialitate a proiectantuiui pe perioada de

notificare I d.f..t"ior, Comuna va incheia un contract separat cu proiectantul

platfonnei de depozitare a gunoiului de grajd ?n vederea asigurdrii consultanfei

acestuia pe perioacia de notificare a defectelor qi a recepliei finale.

6.9.9. Pentru asigurarea consultanlei de specialitate de superuizare pe perioada de

notificare a defectelor pentm construclii, Comuna va incheia un contract

separat cu consultantul care asigurb supervizarea lucrdrilor de constructii a

piatformei de depozitare a gunoiului de grajd gi dirigenlia de qantier in vederea

asigur6rii consultanlei acestuia pe perioada de notifrcare a defecteior qi a

recePliei finale.

6.9.iC. F"xpl*atarea platfor-melor de colectare gi management al gunoiului de grajd la

'iveiui 
iocatitaiii qi a echipamentelor aferente acestora pe toatb perioade de

funelionare pricizatd in procesul verbal de predare-primire a acestora, in

contbrmitate cu cele mai bune practici agricoie qi, in acest sens, suportarea din

fonduri proprii ale Comunei a costurilor aferente de exploatare, incluzAnd plata

de mecanizatori pentru echipamente, administratori qi paznici pentru

platforme, cornbustibil, lubrifian{i gi alte consumabile, pentru operarea

echipamentelor, plata tuturor taxelor de ?nmatriculare gi asigurdrilor obligatorii

pe perioada de uiilizare, alte asiguriri, revizii periodice confonn specificafiilor

din cartea tehnicd la service-uri autorizate, reparalii qi aite costuri de irrtrelinere

necesare funclion[rii normale a acestora;

6.9.i1. Monitorizarea facilit6lilor instalate Ia nivel de gospoddrie pentru utilizarea

acestora de cltre populalie in conformitate cu scopurile pentru care au fost

furnizate;

6.g.Iz.pariicipare activa in promovarea proiectuiui qi a activit[iii agricole cu caracter

-\ ecologic;

6.9.13. Acordarea de asisten!6 in distribu{ia de sondaje printre fermierii 9i'gospodarii
interesa{i de proiect qi participarea la plocedurile de calificare;

1Z



6.9.14. Jinerea evidenlei pl[lilor confirmate pe situaliile de lucrdri'

6.10. Comuna, in colaborare cu "Iudeful, se obligi sd sprijine procesele de achizilii
realizate de cdtre LII4P, pentru bunuri/servicii/lucr5.ri destinate localit6lii, prin
furnizarea de sprijin permanent in perioada de pregdtire, desfEqurare qi finalizare a
acestora, prin:

6.10.1. Sprijin pentru preg[tirea specificaliilor tehnice ale echipamentelor, bunurilor,
lucririlor care urmeazd a se achtziliona, a condiliilor de livrare, facilitdlilor ;i
serviciilor conexe, dup1 caz;

6.10.2. Asigurarea de specialiqti care sI fac6 parte din comisiile de receplie pentru
bunurile, serviciile gi lucrdrile care urmeazd, a fi executate din fondurile
Proiectului:

6.1 1. Comuna cu sprijinul Judelului va colabora cu UMP in vederea recepfionbrii parfiale,
Ia terminarea lucririlor respectiv finale a bunurilor/serviciilor/lucr'Srilor
achizilionate, prin asigurarea de specialigti de ia nivel central giisau local care vor
verifica conformiiatea specificafiilor tehnice ale activelor recepfionate cu prevederiie
din caietele de sarcini, vor certifica calitatea pi cantitatea acestora, precum qi
asigurarea facilitiiilor gi servieiilor conexe. Dup[ aprobarea recepliilor la niveiul
localitdlilor beneficiare, documentele doveditoare, ?nsofite de procesul verbal de
receplie vor fi transmise cdtre tiMF in vederea realizdrii fonaalitililor necesare
privind plata.

6.I2. Toate activeie achizilionate pentru comunitatea locald in cadrul Proiectului vor fi
transferate, cu titlu gratuit, dup[ receplia acestora, cdtLe Comund, in vederea
utilizdrii in scopurile pentru care au fost achizilionate, atdt pe perioada deruldrii
Proiectuiui, cdt qi ulterior acesteia, pe toati durata normald de funcJionare a
mflcacelc;r flxe,^in canformitate cu prevederile legale qi ale procesului verbal de
predare-primire. In cazul schimbdrii destinaliei activelor inainte de expirarea duratei
normale de funclionare, fErd acordul prealabil al UMP respectiv MMSC dup[
inchiderea Proiectului, Comuna va fi obligatd sd restituie integral finanlarea aferent6
activelor in cauzi.

6.13. Comuna se oblig[ sd ob1in6, in confomiitate cu prevederiie iegale, toate avizele qi
autoriza{iile de funclionare a platformei de management al gunoiului de grajd.

6.14. Comuna se obligi s[ asigure paza permanenti qi intrefinerea lucrdriior executate
pentru acestea in cadrul Proiectului, sd suporte cheltuielile de remediere a
defectiunilor sau inlocuiri datorate furtului, precum qi sd suporte cheltuielile de
inirelinere ;i imbun[tdfire ulterioard, care si asigure indeplinirea scopului final al
acestora, incluz6nd dup5 caz: drumuri de acces, branqarea la utiiitdli, facilit51i, etc.

6.i5. Comuna se obiigd sd propun[ pentru intAlnirile, instruirile qi informdrile realizate tn
cadrul Proiectului numai personal propriu direct implicat in activitiliie de naturd sd

pentru asigurarea stabilitalii acestuia qi sE asigure condiliile aplicdrii noiior
cunoqtinfe dobAndite.
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6.16. Comuna, in coiaborare cu Jude{ul, se obligd sI disemineze celor interesali'

informalii |e ;i experienfele insug ite prin implementarea Proiectulu i ;

6.17. Comuna, in colaborare cu Judelul, se obligd sI raspundi cu promptitudine

soiicit6riior de date necesare rapofiSriior care urmeazd a ft rcal\zate in cadrul

Proiectului, venite in mod rezonabll din partea UMP'

6.1g. Comuna se oblig6 sb prevadS anual in buget sumele necesare asigurdrii co-finantirii

activitalilor Proiectului, ?n conformitate cu contractele semnate de UMP sau

Comund.

6.19. Comuna se obligd sd-gi indeplineasc6 obligaliile prevdzute inprezenta Convenfie Ei

sd asigure utiiizarea activelor livrate in cadrul Proiectului in scopurile pentru care au

fost achizilionate 9i in acest sens:

6.19.1.in sitgalia in care Comuna renunfd la implementarea Proiectulu.i in locaiitate

inainte de realizarca investiliilor, aceasta va fi obligat la returnarea cltre UMP

a contrayaiorii, dupi caz, a realizhrii documentaliei tehnico-economice a

investiiiilor Ia faza ituaiu de fezabilitate respectiv rcaliz5rrli proiectelor tehnice

si a detaliilor de executie pentru platformele de colectare si management al

gunoiului rie grajd.

6.19.Z.Comuna vautihzaplatfonna de colectare si management al gunoiului de grajd

in scopurlle pentru carc a fost achizi[ionath atdt pe perioada derulSrii
proiectului, c6t gi ulterior acesteia, pe toatd durata normalS de functionare a

acesteia. in cut de defectiuni. furt sau distrugere va suporla cireltuielile

necesars pentru aducerea bunurilor: in situalia anterioari qi asigurarea

functiondrii normale a acestora. in caz de neutilizare sau schimbare a

destinaliei platformele de coiectare si management ai gunoiuiui de grajd

inaint*'de expirarea duratei normaie de funclionare, fErd acordul prealabil al

LII\4p respectlv MMSC dupd inchiderea Proiecfului, Comuna va fi obligat sd

restituie integral finanlarea aferentd platformelor in cauz6'

6.i9.3. Comuna va utiliza echipamentele pentru managementui gunoiului de grajd ?n

scopurile pentru care aufost achizitionate atAt pe perioada deruldrii proiectului,

cat qi ulteiior acesteia, pe toatd durata normald de funcfionare a acestora.In caz

de defec{iuni, furt sau distrugefe va supofia cheltuielile necesare pentru

aducerea bunurilor in situafia anterioar6 Ei asigurarea funclion[rii normale a

acestora, in caz de neutiiizare sau schimbare integral[ a destinaliei

echipamentelor pentru managementui gunoiulul de grajd de grajd inainte de

expirarea duratei normale de functionare, fbrd acordul prealabii al UMP

respectiv MMSC dup[ inchiderea Proiectuiui, Comuna va fi obligat sd restituie

integral finanlarea aferenti echipamentelor in cauzb. De asemenea UMP

respectiv MMSC dup[ inchiderea Proiectului vor fi indreptdfi|i ca in situalia in

care echipamentele nu sunt folosite in scopurile Proiectului sd realoce acestea

altor beneficiari din Proiect'

Articalul T
Data intrdrii in vigoare. Dispozilii finale
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7.1. Prezenta Conven{ie intrS in vigoare Ia data semnirii sale de citre rcprezentanlii lelal
autotiza\i ai Judelului, Comunei qi ai IIMP. Ea are valoare de titlu executoriu frri, a
mai fi necesarI indeplinirea altor formalit6li legale.

7.2. Orice modificare a Acordurilor de finanlare gi orice realocare ?ntre categoriile de
cheltuieli finan{ate de cdtre acestea, va duce, dtrpd caz,la modificarea corespun ztrtoarc
a prezentei Convenlii.

7.3. Prezenta Conven{ie v-a rimAne ?n vigoare p6ni la data inchiderii Proiectului, respectiv
30 noiembrie 2015.

7.4. Anexa face parte integrantd din prezenta Convenlie.

7-5. Prezenta Convenlie a fost semnatl ?n trei exemplare, fiecare avAnd valoarea de
original qi constituind, impreun6 cu Anexh, un singur act juridic.

Drept pentru care, p6r{ile la aceastE Convenjie, aclionAnd prin reprezentanlii lor legal
autorizaf,i, au semnat acest acord in numele lor.

{JAT Judefnl latroniita I{INISTERUL MEDIULU SI
SCT{IMBARILOR CLIMATTbE

Unitatea de l\{anagement al Proiectului
,,Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrien{i"

Yasile Silvian Ciuperci

Fregedinfele Consiliului Judelean IalomiEa

UAT Comuna Ciochina

Stroe Gheorghe

Primar

Attila Korodi

Ministru
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