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Comuna Cristian, Strada Lungă, nr. 103, Et.1, camera 1, CP.507.055 – Judeţul Braşov, 

Punct de lucru: Brașov, str. Institutului, nr. 35, Jud. Brașov, (CATTIA), Tel 0726 542 882, Fax. 0368 52 00 52, Email: office@acorbrasov.ro 

Adresa de corespondență: Brașov 3, OP 3, CP 0871. 
 

 

ACORD DE COOPERARE 

Nr. 2541 din 02 octombrie 2019 
pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării 

Sistemului de Control Intern Managerial 
prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 

ACTUALIZAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1-6 
     

 Preambul 

     Obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie 
esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, iar cooperarea în vederea 
organizării și dezvoltării Sistemului de control intern managerial  reprezintă o 
oportunitate în atingerea acestui deziderat. 

    Scopul acordului de cooperare este de a facilita  organizarea și dezvoltarea 
Sistemului de control inern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, 
găzduită la www.e-scim.ro, pentru fiecare entitate publică semnatară a acordului, 
urmărindu-se crearea unei relaţii profesionale de cooperare pentru minimizarea 
eforturilor umane, materiale şi financiare şi maximizarea realizării obiectivelor entităţii. 

     În baza acordului de cooperare entităţile semnatare se angajează la o colaborare 
pe termen lung care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă în realizarea 
activităţilor organizare și de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial. 

     Prezentul acord de cooperare funcţionează pe baza unui set de reguli stabilite de 
comun acord, aprobate de reprezentanţii legali ai entităţilor publice semnatare  ale 
acordului şi prevăzute în conţinutul său. 

    Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt: 

A. Filiala Judeţeană Braşov a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în 
continuare - filiala, în calitate de entitate organizatoare pentru entităţile publice locale, 
aşa cum sunt definite la Art. 2, alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. B, cu sediul în 
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comuna Hălchiu, str. Feldioarei, nr. 1, titulară a codului de înregistrare fiscală 28463005 
şi a contului nr. RO 85 RNCB 0054 1409 4432 0001 deschis la Banca BCR Codlea, 
reprezentată prin domnul Gicu COJOCARU, care îndeplineşte funcţia de preşedinte al 
Filialei,   

Şi 
B. Entitatea publică locală, denumită în continuare Comuna sau SC, care 

cooperează în vederea asigurării şi realizării în comun pentru asigurarea suportului IT în 
vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin 
intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro, respectiv: 
 

B.1. Comuna Apaţa, cu sediul în comuna Apaţa, str. Braşovului, nr. 57, judeţul 
Braşov, cod poştal 507005, titulară a codului de înregistrare fiscală 4777205 şi a 
contului nr. RO05TREZ24A510103201900X deschis la Trezoreria Braşov, reprezentată 
prin domnul Gyorgy DRĂGAN, având funcţia de primar al comunei, împuternicit prin 
Hotărârea Consiliului Local Apața nr. 43 din 28 iunie 2019, în calitate de participantă la 
acordul de cooperare; 

B.2. Comuna Augustin, cu sediul în comuna Augustin, str. Lungă, nr. 238, 
judeţul Braşov, cod poştal 507151, titulară a codului de înregistrare fiscală 17490853 şi 
a contului nr. RO89TREZ24A705000550142X deschis la Trezoreria Rupea, 
reprezentată prin domnul Sebastian-Nicolae PORUMB, având funcţia de primar al 
comunei, împuternicit prin Dispoziția nr. 4 din 20 ianuarie 2020, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

B.3. Comuna Buneşti, cu sediul în comuna Buneşti, nr. 119, judeţul Braşov, cod 
poştal 507035, titulară a codului de înregistrare fiscală 4801389 şi a contului nr. 
RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Rupea, reprezentată prin Mircea 
PĂLĂŞAN, având funcţia de primar al comunei, împuternicit prin Hotărârea 
Consiliului Local Buneşti  nr. 35 din 8 iunie 2019, în calitate de participantă la acordul 
de cooperare; 

B.4. Comuna Dumbrăvița, cu sediul în comuna Dumbrăviţa, str. Mare, nr. 1176, 
judeţul Braşov, cod poştal 507060, titulară a codului de înregistrare fiscală 4777132 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Codlea, reprezentată 
prin domnul Zachiu POPA, având funcţia de primar al comunei, împuternicit prin 
Hotărârea Consiliului Local Dumbrăvița nr. 13 din 30 ianuarie 2020, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

B.5. Comuna Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, str. Octavian Goga, nr. 
55, judeţul Braşov, cod poştal 507065, titulară a codului de înregistrare fiscală 4728326 
şi a contului nr. RO89TREZ24A705000550142X deschis la Trezoreria Braşov, 
reprezentată prin Sorin TAUS, având funcţia de primar al comunei, împuternicit prin 
Hotărârea Consiliului Local Feldioara  nr. 31 din 28 iunie 2019, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

B.6. Comuna Fundata, cu sediul în comuna Fundata, str. Principală, nr. 56, 
judeţul Braşov, cod poştal 507070, titulară a codului de înregistrare fiscală 4777280 şi a 
contului  nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Râşnov reprezentată 
prin domnul Marian-Florin PÂTEA, având funcţia de primar al comunei, împuternicit 
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prin Hotărârea Consiliului Local Fundata nr. 9 din 27 februarie 2020, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

 
B.7. Comuna Hăghig, cu sediul în comuna Hăghig, nr. 258, judeţul Covasna, cod 

poştal 527100, titulară a codului de înregistrare fiscală 4404583 şi a contului 
nr. RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, reprezentată 
prin domnul Virgil AITEANU, având funcţia de viceprimar al comunei (împuternicire 
nr. 899/14.02.2022 și nr. 712/15.02.2022 ACoR), primarul comunei fiind împuternicit 
prin Hotărârea Consiliului Local Hăghig nr. 54 din 20.12.2019, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

 
B.8. Comuna Hălchiu, cu sediul în  comuna Hălchiu, str. Feldioarei, nr. 1, judeţul 

Braşov, cod poştal 507080, titulară a codului de înregistrare fiscală 4728318 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Codlea, reprezentată 
prin doamna Andra-Ioana CALANCEA, având funcţia de consilier juridic (potrivit 
împuternicirii nr. 1463/15.02.2022 și 715/15.02.2022 ACoR), primarul comunei fiind 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Hălchiu nr. 99 din 29 noiembrie 2019, în 
calitate de participantă la acordul de cooperare; 

 
B.9. Comuna Hărman, cu sediul în comuna Hărman, str. Pieţii, nr. 1, judeţul 

Braşov, cod poştal 507085, titulară a codului de înregistrare fiscală 4833941 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Braşov, reprezentată 
prin domnul Onoriu-Aurelian VELICAN, având funcţia de primar, împuternicit prin 
Hotărârea Consiliului Local Hărman nr. 34 din 30 mai 2019, în calitate de participantă 
la acordul de cooperare; 

B.10. Comuna Hoghiz, cu sediul în comuna Hoghiz, nr. 161, judeţul Braşov, cod 
poştal 507095, titulară a codului de înregistrare fiscală 4646927 şi a contului nr. 
RO03TREZ24A510102550142X deschis la Trezoreria Rupea, reprezentată prin Ioan 
BUTA având funcţia de primar, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Hoghiz  
nr. 58/09 noiembrie 2020, în calitate de participantă la acordul de cooperare. 

B.11. Comuna Holbav, cu sediul în  comuna Holbav, strada Principală, nr. 39, 
judeţul Braşov, cod poştal 507272, titulară a codului de înregistrare fiscală 16399529 şi 
a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Codlea, 
reprezentată prin domnul Lucian-Vasile OPREA, având funcţia de primar al comunei, 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Holbav nr. 74 din 16 decembrie 2021, în 
calitate de participantă la acordul de cooperare; 

B.12. Comuna Homorod, cu sediul în comuna Homorod, str. Principală, nr. 403, 
judeţul Braşov, cod poştal 507105, titulară a codului de înregistrare fiscală 4646943 şi a 
contului nr. RO61TREZ24A5101032001109X deschis la Trezoreria Rupea, 
reprezentată prin domnul Ștefan-Doru ȘONA, având funcţia de primar al comunei 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Homorod nr. 53 din 04 august 2020, în 
calitate de participantă la acordul de cooperare; 

B.13. Comuna Măieruş, cu sediul în  comuna Măieruş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 
2, judeţul Braşov, cod poştal 507120, titulară a codului de înregistrare fiscală 4777221 
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şi a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Brasov, 
reprezentată prin domnul Sergiu Valentin KERESZTES, având funcţia de viceprimar 
(împuternicire nr. 882/14.02.2022-692/15.02.2022 ACoR), primarul comunei fiind 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Măieruș nr. 18 din 31 mai 2019, în 
calitate de participantă la acordul de cooperare; 

B.14. Comuna Ormeniş, cu sediul în comuna Ormeniş, str. Principală, nr. 291, 
judeţul Braşov, cod poştal 507150, titulară a codului de înregistrare fiscală 150507 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Braşov, reprezentată 
prin domnul Barna-Alpar GYERO, având funcţia de primar, împuternicit prin Hotărârea 
Consiliului Local Ormeniș nr. 20 din 27 iunie 2019, în calitate de participantă la acordul 
de cooperare; 

B.15. Oraşul Predeal, cu sediul în oraşul Predeal, Bd. Mihail Săulescu, nr. 127, 
judeţul Braşov, cod poştal 505300, titulară a codului de înregistrare fiscală 4580423 şi a 
contului nr. RO89TREZ24A705000550142X deschis la Trezoreria Braşov, reprezentată 
prin domnul Sorin-Ioan CIOBANU, având funcţia de primar, împuternicit prin 
Dispoziția nr. 92/24 iulie 2020, emisă de secretarul general al localităţii menţionate, în 
calitate de participantă la acordul de cooperare, 

B.16. Comuna Prejmer, cu sediul în comuna Prejmer, str. Mare, nr. 565, judeţul 
Braşov, cod poştal 507165, titulară a codului de înregistrare fiscală 4688701 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Braşov, reprezentată 
prin domnul Mihai-Florin APAFI având funcţia de primar al comunei, împuternicit prin 
Hotărârea Consiliului Local  Prejmer nr. 37 din 30 mai 2019, în calitate de participantă 
la acordul de cooperare; 

B.17. Comuna Racoş, cu sediul în comuna Racoş, str. Dr. Imreh Barna, nr. 13, 
judeţul Braşov, cod poştal 507175, titulară a codului de înregistrare fiscală 4646935 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103550142X deschis la Trezoreria Rupea, reprezentată 
prin domnul Ion EPUREANU, primarul comunei Racoş, împuternicit prin Hotărârea 
Consiliului Local Racoș nr. 41 din 30 mai 2019, în calitate de participantă la acordul de 
cooperare; 

B.18. Comuna Sânpetru, cu sediul în comuna Sânpetru, str. Republicii, nr. 655, 
judeţul Braşov, cod poştal 507190, titulară a codului de înregistrare fiscală 4777175 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Braşov, reprezentată 
prin domnul Marian-Eusebiu ARHIRE, având funcţia de primar al comunei împuternicit 
prin Hotărârea Consiliului Local Sânpetru nr. 193/31 octombrie 2021, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

 
B.19. Comuna Tărlungeni, cu sediul în comuna Tărlungeni, sat Tărlungeni, str. 

Zizinului, nr. 2, judeţul Braşov, cod poştal 507222, titulară a codului de înregistrare 
fiscală 4777140 şi a contului nr. RO89TREZ24A705000550142X deschis la Trezoreria 
Săcele, reprezentată prin domnul Severius-Florin BEȘCHEA, având funcţia de primar 
al comunei, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Tărlungeni nr. 70 din 30 
septembrie 2021, în calitate de participantă la acordul de cooperare; 
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B.20. Comuna Teliu, cu sediul în comuna Teliu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 449, 
judeţul Braşov, cod poştal 507225, titulară a codului de înregistrare fiscală 4688710 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Săcele, reprezentată 
prin domnul Gheorghe BOALII având funcţia de primar, împuternicit prin Hotărârea 
Consiliului Local Teliu nr. 27 din 27 iunie 2019, în calitate de participantă la acordul de 
cooperare; 

B.21. Comuna Vama Buzăului, cu sediul în comuna Vama Buzăului, str. 
Principală, nr. 425, judeţul Braşov, cod poştal 507245, titulară a codului de înregistrare 
fiscală 4728300 şi a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria 
Săcele, reprezentată prin domnul Tiberiu-Nicolae CHIRILAȘ având funcţia de primar, 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Vama Buzăului nr. 52 din 31 mai 2019, în 
calitate de participantă la acordul de cooperare; 

B.22. Comuna Vulcan, cu sediul în comuna Vulcan, str. Principală, nr. 1, judeţul 
Braşov, cod poştal 507270, titulară a codului de înregistrare fiscală 4777167 şi a 
contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Codlea, reprezentată 
prin domnul Marius Adrian DODA având funcţia de primar al comunei, împuternicit 
prin Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 41 din 30 mai 2019, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

B.23. SC HIDRO-SAL COM SRL, cu sediul în comuna Prejmer, str. Mare, nr. 
574, judeţul Braşov, cod poştal 507165, titulară a codului unic de înregistrare 
15464254, înregistrată sub numărul J08/1003/28.05.2003 la ORC de pe lângă 
Tribunalul Brașov, şi a contului nr. RO85 BRDE 080S V254 0156 0800 deschis la 
BRD, reprezentată prin doamna Crina Florentina SAVU, potrivit împuernicirii nr. 
156/15.02.2022 (nr. 715/15.02.2022 ACoR), în calitate de participantă la acordul de 
cooperare; 

 
B.24. SC MARIENBURG SCUP SRL, cu sediul în comuna Feldioara, str. 

Octavian Goga, nr. 67, judeţul Braşov, cod poştal 507065, titulară a codului unic de 
înregistrare 36103929, înregistrată sub numărul J8/1110/19.05.2016 la ORC de pe lângă 
Tribunalul Brașov, şi a conturilor nr. RO71 CECE BV25 30RO N100 9268 deschis la 
CEC Bank SA și RO95 RZBR 0000 0600 2085 2325 deschis la Reiffesein Bank SA și 
RO95 TREZ 1315 069X XX01 7437 deschis la Trezoreria Brașov, reprezentată prin 
domnul Gheorghe Gabriel ANTOHE, având funcţia de director general, în calitate de 
participantă la acordul de cooperare; 

 
B.25. SC ECO-SERV HĂLCHIU SRL, cu sediul în comuna Hălchiu, str. 

Feldioarei, nr. 1, judeţul Braşov, cod poştal 507080, titulară a codului unic de 
înregistrare 36403969, înregistrată sub număru 0001l J8/1649/08.08.2016 la ORC de pe 
lângă Tribunalul Brașov, şi a contului nr. RO98 RNCB 0054 1514 4431 deschis la 
BVC, reprezentată prin domnul Gabriel OANCEA, având funcţia de director, în calitate 
de participantă la acordul de cooperare; 

 
          convin să încheie următorul acord de cooperare : 
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CAP. I. Obiectul acordului de cooperare 

     Art.1.-Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea entităţilor publice 
locale semnatare, pentru asigurarea suportului IT  în vederea dezvoltării și gestionării 
Sistemului de control inern managerial prin intermediul platformei Soluția e-SCIM, 
www.e-scim.ro.  

          Art. 2.-Acordul de cooperare stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire 
la asigurarea suportului IT pentru dezvoltarea și gestionarea Sistemului de control inern 
managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM” şi asigură confidenţialitatea 
datelor şi informaţiilor în posesia cărora vor intra oricare dintre  părțile implicate în 
acest  acord. 

     Art. 3.- Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului 
şi se angajează să acționeze consecvent pentru realizarea lor, sub forma: 

a. menţinerii independenţei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei entităţi 
publicesemnatare; 

b. îmbinării în mod echitabil a nevoilor proprii privind SCIM cu resursele 
disponibile între entitățile semnatare; 

c. irevocabilităţii pe cale unilaterală a acordului de cooperare; 

d. respectării reciproce a confidenţialităţii în derularea activității de dezvoltare a 
Sistemului de control inern managerial. 

CAP. II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 Art. 4.- Entitatea publică semnatară are următoarele drepturi: 

a. de a solicita şi beneficia de suport IT pentru activitățile de dezvoltare și 
gestionare a Sistemului de control intern managerial, care să asigure atingerea 
obiectivelor entităţii publice semnatare;  

b. de a fi informată în mod exclusiv şi operativ asupra neconformităților  privind 
Sistemul său de control intern managerial; 

c. de a primi în mod exclusiv recomandările privind activitățile de dezvoltare și 
gestionare a Sistemului de control inern managerial, ca urmare a sesiunilor și 
vizitelor de suport derulate; 

d. de a hotărâ independent asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor 
privind activitățile de organizare și dezvoltare a Sistemului de control intern 
managerial formulate în baza sesiunilor/ vizitelor de suport derulate. 

 

     Art. 5.-Entităţile publice partenere îşi asumă următoarele obligaţii: 

a. să furnizeze  structurii asociative informațiile și documentele pe care aceasta le 
solicită ca fiind necesare pentru configurarea accesului la platforma Soluția e-
SCIM; 
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b. să ia  măsuri de remediere a eventualelor probleme apărute din vina sa, astfel 
încât să nu fie afectat procesul de accesare sau utilizare a platformei Soluția e-
SCIM;  

c. să își asume responsabilitatea introducerii ulterioare a datelor și informațiilor în 
cadrul platformei Soluția e-SCIM;  

d. să utilizeze mediile online și variantele de browser indicate de către  structura 
asociativă pentru accesarea și utilizarea platformei Soluția e-SCIM;   

e. să delege prin dispoziţie, care va fi adusă la cunostință structurii asociative în 
termen de 5 zile  lucrătoare de la emitere,  un „Responsabil S.C.I.M.”, cu atribuţii 
în preluarea şi gestionarea credenţialelor de acces la platforma Soluția e-SCIM, 
respectiv cu atribuții în preluarea şi gestionarea documentaţiei Sistemului de 
Control Intern Managerial integrată în Modulul “Bibliotecă Documente”.  

f. să își asume responsabilitatea totală pentru verificarea conținutului documentelor 
proiectate în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de control intern 
managerial și integrate în Modulul “Bibliotecă Documente” din cadrul platformei 
Soluția e-SCIM;     

g. să își asume responsabilitatea totală pentru editarea, gestionarea, distribuirea 
internă, utilizarea şi implementarea documentelor integrate în Modulul 
„Bibliotecă Documente” din cadrul platformei Soluția e-SCIM;   

h. să asigure accesul la date, informaţii şi documente pentru derularea activităților 
de suport în scopul  organizării și dezvoltării Sistemului de control intern 
managerial. 

 

Art. 6. -Structura asociativă organizatoare îşi asumă obligaţiile următoare: 

a. asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea vizitelor de lucru, care susțin 
activitatea de  suport IT pentru organizarea și dezvoltarea Sistemului de control 
intern managerialsă faciliteze accesul la platforma Soluția e-SCIM în condițiile 
menționate în prezentul acord;  

b. să ia măsuri de remediere a eventualelor  erori , astfel încât să nu fie afectat 
accesul la platforma Soluția e-SCIM, pentru asigurarea activităților de dezvoltare 
și gestionare a Sistemului de control intern managerial; 

c. să utilizeze informațiile/ documentele furnizate de  entitățile publice semnatare 
ale acordului exclusiv pentru realizarea obiectului prezentului acord de cooperare;  

d. să organizeze periodic sesiuni de lucru/ informative cu personalul din cadrul 
entităților publice semnatare ale acordului cu privire la utilizarea platformei 
Soluția e-SCIM. 

CAP. III Atribuţiile privind asigurarea suportului IT pentru activitățile 
de dezvoltare și gestionare  a Sistemului de control intern managerial 

   

     Art.7.-În vederea asigurării suportului IT pentru dezvoltarea și gestionarea 
Sistemului de control intern managerial, structura asociativă  asigură următoarele: 
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a. accesul salariaților desemnați ai entităților partenere la platforma Soluția e-SCIM, 
conform dispozițiilor emise de acestea și aduse la cunosțința structurii asociative, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere;  

b. vizite de monitorizare periodice pentru asigurarea funcționalității optime a 
platformei Soluția e-SCIM, suport tehnic on-line prin intermediul platformei 
Soluția e-SCIM, pentru dezvoltarea și gestionarea Sistemului de control intern 
managerial;  

c. confidenţialitatea datelor şi informaţiilor rezultate în urma activităţilor realizate 
prin intermediul platformei Soluție e –SCIM;  

Art. 8.- Asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de 
control intern managerial se realizează în mod echitabil pentru toate entităţile publice 
locale semnatare ale prezentului acord, în funcţie de resursele disponibile. 

 

CAP. IV Drepturile şi obligaţiile financiare ale părţilor 

     Art. 9. (1) În vederea realizării în comun a activităților de suport IT privind 
dezvoltarea și gestionarea Sistemului de control intern managerial, părţile sunt de acord 
să susţină financiar această activitate. Ca urmare, fiecare entitate publică semnatară 
datorează : 

a. lunar o cotizaţie de 500 lei; 

b. costul pentru configurarea modulelor din cadrul platformei e-SCIM în valoare de 
8568 lei, sumă ce poate fi achitată într-o singură tranșă, în prima lună de la 
semnarea prezentului acord sau într-un număr maxim de 36 de rate lunare, 238 
lei/lună. Fiecare entitate este obligată să comunice structurii asociative în termen 
de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului acord numărul ratelor printr-o 
adresă scrisă, comunicată prin: email, fax, postă (cu confirmare de primire) 

c. lunar costul mentenanței platformei e-SCIM, constând în întreținerea, 
configurarea, administrarea, depanarea și actualizarea platformei,  în valoare de 
595 lei, adică 21420 lei pentru cele 36 de luni. 

d. lunar costul suportului tehnic pentru organizarea și dezvoltarea Sistemului de 
control intern managerial, constând în actualizarea documentelor odată cu 
modificările legislative, raportările anuale privind gradul de dezvoltare și 
implementare SCIM sau alte aspecte specifice ale platformei Soluța e-SCIM,  în 
valoare de 0 lei;  

e. alte costuri, conform art.11 și 12 ale prezentului acord 
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Ca urmare, structura asociativă va emite lunar deconturi către fiecare entitate publică 
semnatară cu privire la sumele datorate de acestea în vederea realizării obiectului 
prezentului acord.  

     Art. 10.- Asigurarea evidenţelor privind vizitele de monitorizare pentru 
asigurarea suportului IT privind dezvoltarea și gestionarea Sistemului de control intern 
managerial derulate sunt în responsabilitatea structurii asociative organizatoare.  

     Art. 11. (1) Cheltuielile decontate între structura asociativă şi entităţile publice 
semnatare  se referă la cheltuielile salariale pentru personalul angajat în vederea 
monitorizării implementării activităților specifice prezentului acord și asigurarea 
cooperării cu  prestatorul de servicii, respectiv diferite cheltuieli administrative sau 
neprevăzute, în cuantum de 500 lei/lună/UAT. consumabile diverse, echipamente IT, 
garanţie chirie,  achiziţii (router, mobilier, imprimantă multifuncţională, autoturism, 
echipamente IT, aparat aer condiționat, etc), cheltuieli neprevăzute (de ex deplasări 
sedinţe ACOR, etc.), sesiuni de lucru/ informative, cheltuieli diverse (protecția muncii, 
fișă de aptitudini, SSM, comisioane bancare, actualizare soft legislaţie, actualizare soft 
evidenţă financiar – contabilă, actualizare soft întocmire declaraţii fiscale, etc). 

(2) De asemenea, pot fi decontate și alte cheltuieli între structura asociativă şi 
entităţile publice semnatare, precum organizarea de sesiuni de lucru/informative cu 
personalul din cadrul entităților publice semnatare ale acordului, cu privire la utilizarea 
platformei Soluția e-SCIM sau Sistemul de control intern managerial; 

Art. 12.- Pentru entităţile publice semnatare ale prezentului acord care vor opta 
pentru dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial, în entitățile cu 
personalitate juridică aflate în subordine/în coordonare sau sub autoritatea acestora, vor 
achita în plus doar suma aferentă serviciilor de mentenanță și suport tehnic, în valoare 
de 500 lei/lună la care se adaugă TVA în valoare de 95 lei, adică 595 lei/lună. Serviciile 
de configurare a platformei Soluția e-SCIM, www.e-scim.ro, pentru entitățile din 
subordine vor fi oferite gratuit.   

     Art. 13.- Cheltuielile menţionte la articolul 11, ocazionate de desfășurarea 
activității ce face obiectul prezentului acord de cooperare, sunt în sarcina structurii 
asociative organizatoare și se decontează în cote egale între entitățile publice semnatare 
ale acordului. Nivelul cheltuielilor de mai sus se stabilește lunar de către structura 
organizatoare în baza deconturilor emise în acest sens către entitățile publice partenere. 

          Art. 14.- Deconturile lunare vor fi emise de către structura asociativă și transmise 
pentru decontare către entităţile publice semnatare până pe data de 10 a fiecărei luni 
pentru lunile ianuarie – noiembrie ale fiecarui an, respectiv până la data de 31 pentru 
luna decembrie. Termenul scadent de plată a deconturilor este de maxim 5 zile 
calendaristice de la data primirii decontului (modalități transmitere: email sau prin 
poștă). 
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          Art. 15.- Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, entităţile publice 
semnatare datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul 
majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale cuvenite bugetelor 
locale. În cazul în care entitatea publică semnatară nu achită debitele la termenele 
prevăzute, structura asociativă blochează accesul la platforma “Soluția e-SCIM” și 
întrerupe orice activitate cu privire la realizarea obiectului prezentului acord.   De 
asemenea, înaintează o notificare către entitatea publică respectivă, aceasta constituind 
titlu executoriu, fără îndeplinirea niciunei alte proceduri. 

      Art. 16.- Structurii asociative organizatoare îi revine obligaţia de plată privind  
accesul la platforma Soluția e-SCIM, mentenanța acesteia, cât și privind suportul tehnic 
aferent, a drepturilor băneşti cuvenite personalului implicat în realizarea obiectului 
prezentului acord, a contribuţiilor la bugetul general consolidat  aferente (asigurări 
sociale, şomaj, asigurări sociale de sănătate, impozit salarii etc.) şi de depunere a 
declaraţiilor fiscale legate de acestea. 

 

CAP. V Clauza de confidenţialitate 

     Art. 17.- Informaţiile, datele şi documentele utilizate în activitățile de suport IT 
privind organizarea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial sunt 
confidenţiale. 

     Art. 18.- Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata 
acordului de cooperare şi după încetarea acestuia, să nu solicite de la personalul 
structurii asociative date sau informaţii care privesc oricare dintre celelalte entităţi 
implicate în acţiunea de cooperare şi de care aceştia au luat cunoştinţă în timpul 
exercitării activităților de generate de realizarea obiectului prezentului acord.  

     Art. 19.- Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură a aduce 
prejudicii entităţilor publice partenere se sancţionează potrivit legilor în vigoare. 

 

CAP. VI Forţa majoră şi litigii 

     Art. 20.- Niciuna dintre entităţile publice semnatare nu răspunde de neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea se datorează unei 
cauze de forţă majoră. 

     Art. 21.- Forţa majoră reprezintă orice situaţie imprevizibilă şi insurmontabilă 
care împiedică entităţile publice partenere să îşi îndeplinească obligaţiile. 

     Art. 22.- Entitatea publică parteneră care invocă forţa majoră este obligată să 
notifice celorlalte entităţi embre ale cooperării, în termen de 3 zile, producerea 
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evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor 
acestuia. 

     Art. 23.- Orice diferend sau neînţelegere decurgând din interpretarea sau din 
executarea prezentului acord de cooperare vor fi soluţionate de entităţile publice 
partenere pe cale amiabilă. 

     Art. 24.- În cazul în care soluţionarea diferendului pe cale amiabilă nu este 
posibilă, litigiul dintre entităţile publice partenere și/sau structura asociativă 
organizatoare va fi soluţionat de către instanţele competente, conform legislaţiei 
române. 

CAP. VII  Durata şi încetarea acordului de cooperare 

     Art. 25.- Acordul de cooperare se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în 
vigoare de la data semnării lui de către reprezentanţii entităţilor publice partenere. 

     Art. 26.- Modificarea sau încetarea prezentului acord de cooperare în cursul 
derulării lui se poate face pentru motive obiective, întemeiate, neimputabile părţilor, 
prin acordul de voinţă al tuturor părţilor. 

     Art. 27.- Prezentul acord de cooperare poate fi modificat prin acte adiţionale 
aprobate de toți reprezentanţii legali ai entităţilor publice partenere. 

      Art. 28. (1) Ieşirea din cooperare se poate realiza la sfârşitul exerciţiului 
financiar în care structura asociativă, cât și celelalte entități semnatare ale acordului sunt 
înștiințate cu privire la solicitarea uneia dintre acestea, dar  nu mai devreme de 3 ani de 
la data emiterii primului decont pentru prezentul acord. Cererile de ieșire din acest 
acord, însoțite de hotărârile de consiliu local aferente pot fi înaintate structurii asociative 
cel târziu până la data de 15 octombrie a fiecarui an, în condițiile menționate anterior. În 
caz contrar, entitatea publică îşi asumă responsabilitatea suportării obligațiilor 
financiare ce îi revin din prezentul acord de cooperare pentru întreaga perioada de 3 ani 
sau proporțional până la îndeplinirea acestui termen ; 

(2) În cazul în care entitatea publică dorește să iasă din prezentul acord mai 
devreme de 3 ani (36 de luni) de la emiterea primului decont, iar aceasta a optat pentru 
plata serviciilor de configurare  a Soluției e-SCIM în tranșe lunare conform art. 9 (1) lit.  
b) și c), entitatea semnatară se obligă la achitarea anticipată a contravalorii rămase până 
la atingerea sumelor de prevăzute la  9 (1) lit.  b) și c). 

 

CAP. VIII  Dispoziţii finale 

Art. 29.- Părţile convin să se întrunească o dată pe an sau ori de câte ori este 
nevoie, pentru analiza rezultatelor aplicării acordului de cooperare, formularea de 
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direcţii de eficientizare a cooperării, precum şi actualizarea şi modificarea acordului de 
cooperare. 

     Art. 30.- Prezentul acord de cooperare nu poate fi completat sau modificat decât 
cu acordul scris şi expres al tuturor entităţilor publice  semnatare. 

     Art. 31. -Acordul de cooperare a fost elaborat în conformitate cu prevederile:  

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice 

- Legii nr. 273/2006 privind Legea finanţelor publice locale;  

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice 
nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii 
stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale. 

Prezentul acord de cooperare (actualizat) a fost încheiat în 1 (un) exemplar original, 
urmând a fi comunicate copii conforme cu originalul tuturor entităților publice 
partenere, astăzi 15 februarie 2022, și intră în vigoare cu aceeași dată.    

Urmează semnătura reprezentantului entității publice organizatoare și semnăturile 
reprezentanților entităților publice partenere. 

--/-- 

 
 
 
 
 

 


