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A. ORGANISMUL  RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI CAPACITATEA SA 

 
A.1. Autoritatea  responsabilă  pentru  fișa  de  proiect individualizat în PNRR – Componenta 4  (și  anume  

coordonatorul de reforme și/sau investiții) 

 
 

A.1.1. 
 

Nume: 
 

 

A.1.2. 
 

Adresă: 
 

 

A.1.3. 
 

Numele  persoanei de contact 
 

 

A.1.4. 
 

Funcția persoanei de contact 
 

 

A.1.5. 
 

Telefon: 
 

 

A.1.6. 
 

E-mail: 
 

 

 
A.2. Organismul/organismele responsabil(e) de implementarea proiectului (beneficiar/beneficiari ) 

 
 

A.2.1. 
 

Nume: 
 

 

A.2.2. 
 

Adresă: 
 

 

A.2.3. 
 

Numele  persoanei de contact 
 

 

A.2.4. 
 

Funcția persoanei de contact 
 

 

A.2.5. 
 

Telefon: 
 

 

A.2.6. 
 

E-mail: 
 

 
 

A.3. Capacitatea organismului  responsabil  cu  implementarea  proiectului,  menționându-se  capacitatea sa 
tehnică, juridică, financiară și administrativă  

 vă rugăm să furnizați informații cu privire la statutul juridic, capacitatea financiară , precum și detalii cu privire 
la expertiza necesara pentru implementarea  proiectului și să precizați numărul  persoanelor cu o astfel de 
expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului, existența unor mecanisme instituționale  precum 
unitatea  de  implementare  a proiectului  (UIP) capabilă  să implementeze  și să deruleze  proiectul   

 
 
 
 
 
 

B. DESCRIEREA  INVESTIȚIEI  ȘI AMPLASAREA  EI; EXPLICAȚIE PRIVIND  COERENȚA CU REFORMELE/INVESTIȚIILE DIN PNRR 
ȘI PRIVIND  CONTRIBUȚIA  PRECONIZATĂ LA ATINGEREA  JALOANELOR ȘI ȚINTELOR A S U M A T E  ȘI LA DEZVOLTAREA  
SOCIO-ECONOMICĂ 

 
B.1. PLANUL, REFORMELE/INVESTIȚIILE, JALOANE/ȚINTE 

 Se vor menționa denumirea planului, reforma/investiția/aranjamentele operaționale, jaloanele/țintele  

 
  
 
 

B.2. Descrierea proiectului 
 

 
B.2.1. Vă rugăm să furnizați o scurtă  descriere a proiectului (prezentați situația existentă,  aspectele care vor fi abordate,  instalațiile  

care urmează  să fie  construite  etc.),  o hartă  care să indice  zona proiectului,  date de  geolocalizare și principalele componente  
ale proiectului,  însoțite  de o estimare  a costurilor  individuale  totale  (fără  defalcarea costurilor pe activități). 
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B.2.2. Vă rugăm să furnizați informații privind contribuția investiției la atingerea țintelor în domeniul climei și în domeniul 

digital, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 241/2021 

  

 
B.2.3. Vă rugăm să furnizați informații privind modalitatea de respectare a principiului ”de a nu prejudicia în mod semnificativ” 

(DNSH), luând în considerare analiza DNSH anexată la componenta C.4 Transport sustenabil din PNRR 

(https://mfe.gov.ro/pnrr/ ( se va atașa declarația privind respectarea principiului DNSH) 

 
   
 
 
 

B.3. Obiectivele   proiectului  și  coerența  cu  reformele/investițiile PNRR și contribuția preconizată la 

atingerea țintelor/jaloanelor asumate și contribuția preconizată la dezvoltarea socioeconomică  a zonei 
acoperite de plan. 

 Vă rugăm să oferiți o scurtă descriere a obiectivelor proiectului, a modului în care acestea contribuie la atingerea 
țintelor/jaloanelor asumate,  a contribuției proiectului la dezvoltarea socio-economică a zonei acoperite de 
PNRR, precum și informații privind măsurile  planificate/luate  pentru a asigura utilizarea optimă  a 
infrastructurii în faza de exploatare 

 
 

 

 
 

C. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI 

C.1. Vă rugăm să completați tabelul de mai jos:  

 
 

Costuri totale 
 

 
Sprijin din partea 

Uniunii 
împrumut/grant 

 
Valoare TVA 

(a) = (b) + (c) 
 

(b) 
 

(d) 

   

 

C.2. Verificarea conformității cu normele privind ajutoarele de stat 

  
vă rugăm să explicați în detaliu argumentele care au stat la baza stabilirii faptului că proiectul nu implică 
acordarea de ajutoare de stat.  Vă rugăm să furnizați aceste informații pentru  toate grupurile de beneficiari 
potențiali ai ajutorului de stat, de exemplu, în cazul unei infrastructuri, pentru  proprietar, constructori, operator 
și pentru utilizatorii infrastructurii. Dacă este cazul, vă rugăm să indicați dacă motivul pentru care considerați 
că proiectul nu presupune ajutor de stat este că proiectul nu vizează o activitate economică (inclusiv activități 
în domeniul public) sau că (ii) destinatarul (destinatarii) sprijinului beneficiază de un monopol legal pentru 
activitățile relevante și nu sunt activi în alt sector liberalizat (sau vor ține contabilități separate în cazul în care 
sunt activi în alte sectoare). 

 

 
 
 

D. STUDIILE DE FEZABILITATE EFECTUATE, INCLUSIV ANALIZA  OPȚIUNILOR,  ȘI REZULTATELE 

 În cazul în care studiul de fezabilitate a fost elaborat, se va prezenta o scurtă descriere, care va conține informații 
cu privire la analiza opțiunilor și fezabilitatea opțiunii selectate, aspecte tehnice, în special amplasarea, 
capacitatea nominală  a infrastructurii  principale, justificarea domeniului  de aplicare și a dimensiunii  
proiectului în contextul  cererii estimate,  justificarea  alegerilor făcute  cu privire la evaluarea  riscurilor de 
dezastre naturale și climatice (după caz), estimarea costului de investiție și a costului operațional, aspecte de 
mediu. și aspecte privind  atenuarea schimbărilor  climatice (emisii  de gaze cu efect de seră) și adaptarea la 
acestea (dupa caz) 

https://mfe.gov.ro/pnrr/


PNRR 

Contract cadru de finanțare                                                                       

ANEXA 1 – Fișa proiectului 

 

 

  

 
 
 

E. ANALIZA  COST-BENEFICIU, INCLUZÂND  O ANALIZĂ FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ, ȘI EVALUAREA RISCURILOR 

În cazul în care ACB a fost elaborată, se va prezenta o scurtă descriere, care va  conține informații cu privire la metodologia  utilizată, principalii indicatori 

ai analizei economice și ai analizei financiare, principalele concluzii ale analizei de senzitivitate și evaluarea riscului  

 

 

  
 
 

F.              ANALIZA  IMPACTULUI ASUPRA  MEDIULUI, ȚINÂND  CONT  DE NEVOILE DE ADAPTARE  LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI 
DE ATENUARE A EFECTELOR ACESTORA, PRECUM ȘI REZISTENȚA ÎN FAȚA DEZASTRELOR 

 
F.1.  Coerența proiectului cu politica de mediu 

 
F.1.1.    Luând în considerare analiza DNSH anexată la componenta C.4 Transport sustenabil din PNRR (https://mfe.gov.ro/pnrr/), descrieți 

modul în care este respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod semnificativ”, respectiv implementarea proiectului se va realiza cu 
respectarea principiilor stabilite prin Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în 
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01). Se va descrie inclusiv modul în care  proiectul 
contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările   climatice  (ca  orientare,  vă 
rugăm  să aveți în vedere  următoarele   aspecte:  eficiența  resurselor,  conservarea biodiversității  și a serviciilor ecosistemice,  
reducerea emisiilor  de  gaze cu  efect de  seră,  rezistența  la efectele  schimbărilor climatice etc). 

 
 
 
 

F.1.2.       Descrieți modul în care proiectul  respectă  principiul   precauției,  al acțiunii  preventive, principiul  conform  căruia daunele 
aduse mediului  trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul „poluatorul plătește”. 

 

 
 
 

F.2.  Aplicarea Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) („Directiva SEA”) 

 
F.2.1.  Proiectul este pus în aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul decât programul operațional?  

 
Da                                 Nu  

 

F.2.2.      În cazul în care răspunsul  la întrebarea F.2.1 este  „da”, vă rugăm să precizați dacă planul  sau programul  respectiv a făcut 
obiectul unei evaluări strategice de mediu,  în conformitate  cu Directiva SEA  

 

Da                                 Nu  
 

— Dacă răspunsul este „nu”, vă rugăm să furnizați o scurtă explicație: 
 

 
 

— Dacă răspunsul este„da”, vă rugăm să furnizați un rezumat fără caracter tehnic (2) al raportului de mediu și 
informațiile solicitate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din directiva respectivă (fie un link internet, fie o 
copie electronică). 

 
 
 
 

F.3.  Aplicarea Directivei 2011/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) („Directiva EIM”) 

 
F.3.1.      În  cazul neîndeplinirii  condiționalității   ex-ante privind legislația  în  domeniul mediului (Directiva  2011/92/UE  și 

Directiva 2001/42/CE), demonstrați  legătura cu planul de acțiune convenit 
 

 
 

F.3.2.  Proiectul este inclus în anexele la Directiva EIM (4) ? 
 

— Anexa I la Directiva  EIM (treceți la întrebarea F.3.3) 
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— Anexa II la Directiva  EIM (treceți la întrebarea F.3.4) 
 

— Niciuna dintre cele două anexe (treceți la întrebarea F.4) — oferiți explicații mai jos. 

 
 

 
(1)  Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 

programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30). 
(2)  Elaborat în temeiul articolului 5 și al anexei I la Directiva 2001/42/CE. 
(3)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1). 
(4)  Dacă proiectul constă în mai multe lucrări/activități/servicii care sunt clasificate în grupuri diferite, informațiile ar trebui să fie completate 

separat pentru fiecare sarcină a investiției. 
 

F.3.3.  În cazul în care proiectul  se încadrează  în anexa I la Directiva EIM, includeți  următoarele  documente  (ca apendicele 4) și 
utilizați caseta pentru text de mai jos pentru informații  și explicații suplimentare (1): 

 

(a) rezumatul fără caracter tehnic al raportului EIM (2). 
 

(b) informații privind consultările cu autoritățile de mediu, cu publicul și, dacă este cazul, cu alte state membre, 
efectuate în conformitate cu articolele 6 și 7 din Directiva EIM. 

 

(c) decizia autorității competente  emise în conformitate cu articolele 8  și 9  din Directiva EIM (3),  inclusiv 
informații cu privire la modul în care aceasta a fost pusă la dispoziția publicului. 

 
 

 
 

F.3.4.  În cazul în care proiectul  se încadrează  în anexa II la respectiva directivă,  a fost realizată o evaluare a impactului asupra 
mediului?  

 

Da                                 Nu  
 

— Dacă răspunsul este „da”, vă rugăm să includeți documentele necesare enumerate la punctul F.3.3. 
 

— Dacă răspunsul este „nu”, vă rugăm să oferiți următoarele informații: 
 

(a) determinarea solicitată la articolul 4  alineatul (4) din  Directiva EIM (cunoscută sub  denumirea de 
„decizia de încadrare”); 

 

(b) pragurile, criteriile sau examinările de la caz la caz care au permis să se ajungă la concluzia că nu este 
necesară o  EIM (această informație nu  este necesară în  cazul în  care este deja inclusă în  decizia 
menționată la punctul (a) de mai sus]. 

 

(c) argumentarea faptului că proiectul nu  are efecte semnificative asupra mediului, ținându-se seama de 
criteriile relevante de  selecție enumerate  în  anexa III  la  Directiva EIM (această informație nu  este 
necesară dacă este deja inclusă în decizia menționată la punctul (a) de mai sus]. 

 
 

 
 
 

F.3.5.  Aprobarea de dezvoltare/autorizația de construcție (după caz) 

 
F.3.5.1.   Proiectul se af lă deja în faza de construcție (există cel puțin un contract de lucrări)?   

 
Da                                 Nu  

 

F.3.5.2.   Aprobarea de dezvoltare/autorizația de construcție a fost deja acordată pentru acest proiect (pentru cel puțin un 
contract de lucrări)?   

 
Da                            Nu   

 
F.3.5.3.   În cazul unui răspuns afirmativ (la întrebarea de la punctul F 3.5.2), la ce dată? 
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F.3.5.4.   În cazul unui răspuns negativ (la întrebarea de la punctul F 3.5.2), când a fost introdusă cererea oficială pentru 
aprobarea de dezvoltare? 

 

 
 
 

(1)  Informațiile suplimentare ar trebui să se concentreze asupra anumitor elemente ale procedurii EIM care sunt importante pentru proiect 
(de exemplu, analiza datelor, studii și evaluări, consultări suplimentare cu autoritățile competente și cu publicul, stabilirea măsurilor 
suplimentare de compensare/atenuare, decizia suplimentară de „încadrare”  etc., atunci când ar putea fi efectuate modificări ale 
proiectului), procedură care trebuie să fie efectuată în special în cadrul unor procese de aprobare a dezvoltării în mai multe etape. 

(2)  Elaborat în temeiul articolului 5 și al anexei IV la Directiva 2011/92/UE. 
(3)  În cazurile în care procedura EIM a avut drept rezultat o decizie obligatorie din punct de vedere juridic, până la emiterea aprobării de 

dezvoltare în conformitate cu articolele 8 și 9 din Directiva 2011/92/UE, statele membre se angajează în scris să acționeze în timp util 
pentru a se asigura că aprobarea de dezvoltare este emisă cel târziu înainte de începerea lucrărilor. 

 

F.3.5.5.   În cazul unui răspuns negativ (la întrebarea de la punctul F 3.5.2), indicați etapele administrative parcurse până 
în prezent și descrieți etapele rămase: 

 

 
 

 
 

F.3.5.6.   La ce dată este așteptată ultima decizie (sau decizii)? 
 

 
 

 
 

F.3.5.7.   Menționați autoritatea sau autoritățile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare: 
 

 
 

 

 
F.4.  Aplicarea Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și f loră 

sălbatică (1) (Directiva privind habitatele); evaluarea efectelor asupra siturilor Natura 2000 

 
F.4.1.  Este posibil  ca proiectul să aibă efecte negative  semnificative,  fie  individual,   fie  în combinație  cu  alte proiecte,  asupra 

siturilor incluse sau care urmează  să fie incluse în rețeaua Natura 2000?  
 

 
Da                                 Nu  

 

F.4.2.  Dacă răspunsul la întrebarea F.4.1. este „Da”, vă rugăm să furnizați: 
 

1.  decizia  autorității  competente  și  evaluarea  corespunzătoare  realizată  în  conformitate  cu  articolul  6 
alineatul (3) din Directiva privind habitatele; 

 
2.  dacă autoritatea competentă a stabilit că proiectul are efecte negative semnificative asupra unuia sau mai 

multor situri incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua Natura 2000, vă rugăm să furnizați 
următoarele informații: 

 
(a) o copie a formularului standard de notificare „Informații către Comisia Europeană în conformitate cu 

articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele” (2),  astfel cum a fost notificat Comisiei (DG 
Mediu); și/sau 

 
(b) un  aviz  al  Comisiei conform  articolului 6  alineatul  (4)  din  Directiva privind  habitatele în  cazul 

proiectelor care au efecte semnificative asupra habitatelor și/sau speciilor prioritare și care sunt justificate 
de motive cruciale de interes public major, altele decât sănătatea umană  și siguranța publică sau de 
consecințe benefice primordiale pentru mediu. 

 
F.4.3.      În cazul în care  răspunsul   la întrebarea  F.4.1  este  „nu”,  vă rugăm  să anexați declarația completată  de către autoritatea  

competentă,  și o hartă indicând amplasarea proiectului și a siturilor Natura 2000. În cazul unui proiect  major  care nu se  
referă  la infrastructură  (de exemplu,  achiziționarea  de echipamente),  acest lucru ar  trebui explicat în mod corespunzător în 
continuare și, în acest caz, nu este obligatoriu  să anexați o astfel de declarație. 

 

 
 

 
F.5.         Aplicarea Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) („Directiva-cadru privind 
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apa”); evaluarea  efectelor asupra corpurilor de apă 

 
(1)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică 

(JO L 206, 22.7.1992, p. 7.). 
(2)  Versiune revizuită adoptată de comitetul „Habitate” la 26.4.2012.  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/ 

guidance_en.htm#art6 
(3)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară 

în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1). 

 

F.5.1.       Proiectul implică o nouă modificare a caracteristicilor fizice ale unui corp de apă de suprafață  sau modificări ale nivelului 
corpurilor  de  apă subterane  care deteriorează  starea  unui corp  de  apă sau care împiedică   atingerea  unei stări bune a 
apei/unui potențial bun al apei?  

 
Da                                 Nu  

 

F.5.1.1.   Dacă răspunsul este „da”,  vă rugăm să furnizați evaluarea impacturilor asupra corpului de apă, precum și o 
explicație detaliată a modului în care toate condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru 
privind apa au fost/vor fi îndeplinite. 

 
Proiectul este rezultatul unei strategii naționale/regionale privind sectorul relevant și/sau al unui plan de 
management al bazinului hidrografic care ține seama de toți factorii relevanți (de exemplu, o opțiune mai bună 
din punct  de vedere al mediului, efectele cumulative, etc.)? Dacă răspunsul este „da”, vă rugăm să furnizați 
detalii complete. 

 

 
 
 
 

F.5.1.2.   Dacă răspunsul este „nu”, vă rugăm să anexați declarația completată de autoritatea competentă. În cazul unui  
proiect care nu  se referă la infrastructură (de exemplu, achiziționarea de echipamente), acest lucru ar  trebui 
explicat în  mod  corespunzător  în  continuare  și, în  acest caz, nu  este obligatoriu să anexați o astfel de 
declarație. 

 

 
 

 
 

F.5.2.      Vă rugăm să explicați  coerența proiectului cu obiectivele planului  de management   al bazinului   hidrografic  care au fost 
stabilite pentru corpurile de apă relevante. 

 

 
 

 
F.6  Costul măsurilor luate pentru a atenua și/sau a compensa efectele negative asupra mediului, în special 

ca urmare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sau a altor proceduri de evaluare 
(cum  ar  fi  directiva  privind  habitatele,  directiva-cadru  privind  apa,  directiva  privind  emisiile 
industriale) sau ca urmare a cerințelor naționale/regionale 

 
 

 
 

 
F.6.1.  În cazul unor astfel de costuri, au fost ele incluse în analiza  cost-beneficiu?  

 
Da                                 Nu  

 

F.6.2.      În cazul  în care aceste  costuri  sunt incluse  în costurile totale,  vă rugăm  să estimați  proporția  costului  măsurilor  luate 
pentru a reduce și/sau a compensa efectele negative asupra mediului. 

 
 

%  

 
Vă rugăm să explicați pe scurt măsurile 

 

 
 
 

F.7. Adaptarea la schimbãrile climatice și atenuarea efectelor acestora și rezistența în fața dezastrelor 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6


PNRR 

Contract cadru de finanțare                                                                       

ANEXA 1 – Fișa proiectului 

 
F.7.1.  Explicați modul în care proiectul  contribuie  la obiectivele legate de schimbările  climatice,  în conformitate  cu Strategia  UE 

2020, incluzând  informații  privind cheltuielile legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa I la Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei 

 

 
 
 

F.7.2.       Explicați modul în care au fost luate în considerare riscurile legate de schimbările  climatice,  aspectele privind  adaptarea  și 
atenuarea, precum și rezistența în fața dezastrelor. 

 
[Pentru orientare, vă rugăm să luați în considerare următoarele întrebări: Cum s-a evaluat volumul externalității 
gazelor cu efect de seră (GES) și costul extern al CO2? Care este costul ascuns al gazelor cu efect de seră și cum a 
fost integrat în analiza economică? A fost luată în considerare o alternativă cu mai puține emisii de dioxid de 
carbon sau bazată pe surse regenerabile de energie? S-a realizat o evaluare a riscurilor sau o analiză a vulnerabi 
lității în etapa de pregătire a proiectului? Aspectele legate de schimbările climatice au fost luate în considerare 
în cadrul evaluării strategice de mediu și al evaluării impactului asupra mediului și au fost verificate de către 
autoritățile naționale competente? Cum au fost luate în considerare aspectele climatice în analiza și ierarhizarea 
opțiunilor relevante? Cum ține seama proiectul de strategia națională și/sau regională de adaptare la schimbările 
climatice? Proiectul, în  combinație cu schimbările climatice, va avea efecte pozitive și/sau negative pentru 
mediul înconjurător? Schimbările climatice au inf luențat locația proiectului?] (1) 

 

 
 

 
 

(1)  Pentru orientări suplimentare privind adaptarea/rezistența la schimbările climatice, vă rugăm să consultați orientările DG CLIMA pentru 
managerii  de   proiect:   http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf    și 
documentele de orientare EIM/SEA: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 

 

F.7.3.       Explicați ce măsuri au fost adoptate în cadrul proiectului pentru a asigura rezistența la variabilitatea climatică actuală și la 
schimbările climatice viitoare 

 
[Pentru orientare, vă rugăm să luați în considerare următoarele întrebări: în ce mod au fost luate în considerare 
schimbările climatice la elaborarea proiectului și a componentelor acestuia, de exemplu cu privire la forțele 
externe (și anume vânt, zăpadă, diferențele de temperatură) și efectele acestora (de exemplu, valurile de căldură, 
scurgeri, riscul de inundații precum și perioadele de secetă prelungită care afectează, de exemplu, caracteristicile 
solului)] 

 

 
 

 
G. PLAN DE FINANȚARE PREZENTÂND SUMA TOTALĂ  A RESURSELOR FINANCIARE PREVĂZUTE ȘI SUMA PREVĂZUTĂ 

PENTRU  CONTRIBUȚIA   DIN PARTEA  FONDURILOR,   A  BEI  ȘI A TUTUROR   CELORLALTE  SURSE  DE FINANȚARE, 
PRECUM ȘI INDICATORII  FIZICI ȘI FINANCIARI PENTRU MONITORIZAREA  PROGRESELOR, LUÂND  ÎN CONSIDERARE 
RISCURILE IDENTIFICATE 

 
G.1. Suma  totală  a  resurselor  financiare  prevăzute  și  suma  prevăzută  pentru  contribuția  din  partea 

fondurilor RRF și a tuturor celorlalte surse de finanțare 

 
G.1.1. Surse de cofinanțare 

 

Costurile de investiție totale ale proiectului sunt suportate din următoarele surse: 
 

Costuri totale 

 

 
Sprijin din partea 

Uniunii 
imprumut/grant 

 
Valoare TVA 

(a) = (b) + (c)  
 

(b) 
 

(c) 

   

 
 
 
 

G.1.2. Planul anual de  cheltuieli totale (indicator   financiar   pentru monitorizarea progresului) 

 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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(În 
EUR) 

2022 2023 2024 2025 2026 
Cheltuieli 

totale 

Investitia/
Reforma 

      

       

       

       

 

G.1.3. Alte surse de finanțare  la nivelul Uniunii 

 
G.1.3.1. Acest proiect a făcut obiectul unei cereri de sprijin din partea Uniunii din orice altă sursă (buget TEN-T, MIE, 

LIFE+, Orizont 2020, alte surse de finanțare din partea Uniunii)?  
 

 
Da                                 Nu  

 

Dacă da, vă rugăm să oferiți detalii (programul UE în cauză, numărul de referință, data, suma solicitată, suma 
acordată etc.): 

 
 

 
 
 

G.1.3.2. Acest proiect a făcut obiectul unei cereri de împrumut sau de atragere de capital din partea BEI/FEI?  
 

 
Da                                 Nu  

 

Dacă da, vă rugăm să oferiți detalii (instrumentul financiar în cauză, numărul de referință, data, suma solicitată, 
suma acordată etc.): 

 
 

 
 
 

G.1.3.3. S-a depus o cerere de sprijin din orice altă sursă la nivelul Uniunii (inclusiv  FEDR, FSE, Fondul de coeziune, BEI, 
FEI  sau alte surse de finanțare din Uniune) pentru  o etapă anterioară a acestui proiect (inclusiv etapele de 
fezabilitate și de pregătire)? 

 

 
Da                                 Nu  

 
Dacă da, vă rugăm să oferiți detalii (sursa contribuției UE, numărul de referință, data, suma solicitată, suma 
acordată etc.): 

 
 

 
  
 

G.2. Indicatori de realizare pentru monitorizarea progreselor 

 
Vă rugăm să enumerați în tabelul furnizat indicatorii de realizare pentru  monitorizarea progreselor.  

 
 

PNRR 

 
Reforma/ 

Investiția 

 
Denumire indicator 

Unitate de măsură 

 
 Valoare indicator 

Contribuția 

jalonul/țința/aranjam

ent operațíonal din 

PNRR, dupa caz (%) 

 
Anul atingerii 

indicatorului 



PNRR 

Contract cadru de finanțare                                                                       

ANEXA 1 – Fișa proiectului 

 

 
    

 
 

 

      

      

      

      

 
 

G.3. Evaluarea riscurilor 

 
Vă rugăm să prezentați un scurt rezumat al principalelor riscuri care pun în pericol reușita implementării fizice 
și financiare a proiectului și măsurile propuse de atenuare a riscurilor 

 

 
 
 

H. CALENDARUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI  

 
H.1. Calendarul proiectului 

 
Vă rugăm să oferiți mai jos calendarul pentru  dezvoltarea și implementarea proiectului de ansamblu și să 
anexați un  calendar rezumativ al principalelor categorii de lucrări (de exemplu, un  grafic Gantt, dacă este 
disponibil). În cazul în care cererea se referă la o etapă a proiectului, indicați în mod clar în tabel elementele 
proiectului de ansamblu pentru care se solicită sprijin prin prezentul proiect: 

 
 Data de începere 

(A)  
Data de finalizare 

(B)  

 

1.  Studii de fezabilitate (sau planul  de afaceri în cazul in 
vestițiilor productive): 

  

 

2.  Analiză cost-beneficiu: 
  

 

3.  Evaluarea impactului asupra mediului: 
  

 

4.  Studii de proiectare: 
  

 

5.  Elaborarea documentației (documentațiilor) de lici 
tație: 

  

 

6.  Procedura (procedurile) de ofertare: 
  

 

7.  Achiziția de terenuri: 
  

 

8.  Autorizatia de construire: 
  

 

9.  Etapa/contractul de construcție: 
  

 

10.  Etapa de exploatare: 
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H.2. Maturitatea proiectului 

 
Vă rugăm să descrieți calendarul proiectului în ceea ce privește progresul tehnic și financiar și nivelul 
actual de maturitate a proiectului, în cadrul următoarelor rubrici: 

 

 
H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate,  conceperea proiectului etc.): 

 
 
 

 
 

H.2.2. Aspecte  administrative,   oferind  detalii  cel puțin privind  autorizațiile  necesare, cum ar  fi EIM, aprobarea  de  dezvoltare, 
deciziile privind amenajarea teritoriului,  achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice etc.: 

 
 
 

 

H.2.3. Achiziții  publice: 

 
Completați tabelul de mai jos. 

 
 

Denumirea 
contractului 

 
Tipul de 

contract (lucrări/ 
produse/servicii) 

 
Valoare (reală 

sau 
preconizată 

 
Organism 

responsabil 
pentru contract 

 
Data publicării 
ofertei (reală au 

preconizată) 

Data finalizării 
evaluării ofer 
telor (reală sau 
preconizată) 

Data semnării 
contractului 

(reală sau 
preconizată) 

Trimitere la 
Jurnalul Oficial 
al UE etc.), dacă 

este cazul 

        

        

        

        

        

 

 
H.2.4. În cazul în care proiectul  a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor: 
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Apendicele 1 (1) 

 
DECLARAȚIA AUTORITĂȚII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA SITURILOR NATURA 2000 

 
 

Autoritatea responsabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

după examinarea cererii de proiect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pentru proiectul care va fi situat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

declară că proiectul nu  este de natură să aibă efecte semnificative asupra unui sit NATURA  2000,  din următoarele 
motive: 

 

 
 
 

Prin  urmare,  evaluarea corespunzătoare  în  conformitate  cu  articolul  6  alineatul  (3)  din  Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului (2) nu a fost considerată necesară. 

 
Se anexează o hartă la scara 1:100 000 (sau la scara cea mai apropiată), care indică localizarea proiectului, precum și, 
dacă este cazul, siturile NATURA 2000 vizate. 

 

Dată (zz/ll/aaaa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Semnătură: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Funcție: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Organism: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Autoritatea responsabilă pentru monitorizarea siturilor NATURA 2000) 
 

Ștampilă oficială: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Declarația din apendicele 1 trebuie să includă numele sitului (siturilor) în cauză, numărul de referință, distanța la care este situat proiectul 
față de cel mai apropiat sit (cele mai apropiate situri) Natura 2000, obiectivele de conservare și justificarea faptului că proiectul (fie 
individual, fie în combinație cu alte proiecte) nu este de natură să aibă efecte negative semnificative asupra sitului (siturilor) Natura 2000 
incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua Natura 2000, și, dacă este cazul, o decizie administrativă. 

(2)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și f loră sălbatică  (JO L 
206, 22.7.1992, p. 7). 
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Apendicele 2 

 
DECLARAȚIA AUTORITĂȚII  COMPENTENTE RESPONSABILE CU GESTIONAREA APELOR (1) 

 
 

Autoritatea responsabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

după examinarea cererii de proiect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pentru proiectul care va fi situat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

declară că proiectul nu deteriorează starea corpului de apă și nu împiedică atingerea unei stări bune a apei/unui potențial 
bun al apei din următoarele motive: 

 

 
 
 

Dată (zz/ll/aaaa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Semnătură: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Funcție: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Organism: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

[Autoritate competentă identificată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din directiva-cadru privind apa] 
 

Ștampilă oficială: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 

de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul strategiei apelor (JO L 327, 22.12.2000, p. 1). 



 
 
 
 
 
 

Apendicele 3 

 
STUDII DE  FEZABILITATE/ANALIZA DE OPORTUNITATE ȘI ANALIZA COST-BENEFICIU, DUPĂ CAZ 

 

 
 
 
 

Apendicele 4 

 
 

DOCUMENTAȚIA  PRIVIND PROCEDURA DE MEDIU 

(Conform Capitolului F – Aviz de mediu/decizie etapa de 

incadrare, rezumat non-tehnic, etc) 
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Pentru proiectele de investiţii 

 

 

 2 a MODEL DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie / 

reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii fișei pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Planului 

Național de Redresare și Reziliență – Componenta 4 – Transport sustenabil, declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele 

ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de 

finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, 

<denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii/Direcția Generală Programe Europene Transport 

2. <denumire solicitant>/<denumire partener>,  nu se află în niciuna din situaţiile de mai jos: 

 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform 

Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 

 este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este 

într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale 

pentru declararea sa în una din situațiile prevăzute anterior; 

 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România; 

 a suferit condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie 

formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

 a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii 

criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data 

depunerii cererii de finanţare: 

o sunt disponibile pentru investiţii/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea 

dreptului de proprietate/administrare (proiect de Hotărâre de Guvern de 

expropriere/administrare); 

o Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul 

că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, 

incompatibile cu realizarea activităților proiectului; 
o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia 

juridică 

o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun 

4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi 

comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 

nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi 

orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii; 

5. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de 

achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice 
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Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt 

corecte. 

 

Ştampila: 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 

Data: 
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Pentru proiectele de asistenţă tehnică 

 
2 b MODEL DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1 

 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie / 

reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii fișei pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Planului 

Național de Redresare și Reziliență – Componenta 4 – Transport sustenabil, declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele 

ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de 

finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, 

<denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii/Direcția Generală Programe Europene Transport 

 

2. <denumire solicitant>/<denumire partener>,  nu se află în niciuna din situaţiile de mai jos: 

 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform 

Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 

 este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este 

într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale 

pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute anterior; 

 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România; 

 a suferit condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie 

formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

 a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii 

criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi 

comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 

nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; ajutorul de stat precum şi 

orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de 

achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice 
 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt 

corecte. 

 

Ştampila: 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se va completa pentru proiectele de sprijin în vederea elaborării cererii de finanțare de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit 
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3. a MODEL1 DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT  

Proiecte de investiții  

 

 

Titlul proiectului:  

Denumire organizaţie 
Cod de înregistrare 

fiscală 

 

 

Număr de înregistrare în 

Registrul Comerţului 
 

Nr. de la Registrul 

Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 

   

Anul înfiinţării    

Adresa poştală:    

Cod:    

Localitate:  

Judeţ/Sector:  

Adresă poştă electronică  

 
Prin prezenta, solicitantul în calitate de beneficiar declar pe propria răspundere că solicitantul/parteneriatul 

creat: 
 are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului.  

şi mă angajez: 
 să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor; 
 să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, 

pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în această 

perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare; 
 să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în 

proiect. 
 să asigur din alte surse de finanțare legal constituite finanțarea necesară pentru finalizarea proiectului 

în situația în care acesta nu va fi implementat în integralitate până la data prevăzută în PNRR, conform 

Regulamentului UE 241/2021;  

 să demonstrez în toate etapele de implementare a proiectului modul în care investiția contribuie la 

atingerea țintelor stabilite în cadrul PNRR pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din 

domeniul digital, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 241/2021; 

 să demonstrez în toate etapele de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului ciclu de 

viață a investiției, modul în care este respectat principiul DNSH, respectiv faptul că investiția respectă 

prevederile Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 

58/01), în concordanță cu analiza DNSH anexată la componenta C4. Transport Sustenabil din PNRR; 

                                                 
1 Pentru proiectele care au fost începute cu finanțare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător  
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 să includ condițiile legate de DNSH în cadrul documentațiilor de atribuire a achizițiilor aferente 

proiectului finanțat si să respect acest principiu pe perioada de implementare/operare; 

 ca operarea infrastructurii construite prin proiect să fie realizată în condițiile legii 
 

 

 
Data:                                                                                                                          
Reprezentant legal                                                                                                
Prenume şi Nume:                                                                                              
Semnătura:                                                          
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3 b MODEL DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT   

Pentru proiecte de asistență tehnică 

 

 

Titlul proiectului:  

Denumire organizaţie 
Cod de înregistrare 

fiscală 

 

 

Număr de înregistrare în 

Registrul Comerţului 
 

Nr. de la Registrul 

Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 

   

Anul înfiinţării    

Adresa poştală:    

Cod:    

Localitate:  

Judeţ/Sector:  

Adresă poştă electronică  

 
Subsemnatul, <nume, prenume> în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire 

solicitant>, solicitant finanţare pentru realizarea proiectului <denumire proiect>, cunoscând că falsul în 

declaraţii este pedepsit de legea penală, declar următoarele: 
1. să asigur sursele de finanțare necesare implementării proiectului conform prevederilor OUG 

nr. 124/2021; 

2. sunt conştient că <denumire solicitant> este singurul responsabil din punct de vedere legal şi financiar 

faţă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru implementarea proiectului; 
 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>. 
 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta 

sunt corecte. 
 
Data:  
Reprezentant legal                                                                                                
Prenume şi Nume:                                                                                             Semnătura:                                                          
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DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI 

FINANȚĂRI 
 

 

Subsemnata/subsemnatul, ......................................, având CNP ..................................................în 

calitate de reprezentant legal, al ..............................., cu sediul social în ......................................................, 

cod de înregistrare fiscală .............................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal și 

prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că 

organizația pe care o reprezint nu a beneficiat și nici nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri 

publice nerambursabile de la bugetul național și/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activitățile specifice care fac obiectul proiectului 

<denumire proiect>, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C4 

Transport sustenabil și care urmează să se desfășoare pentru implementarea reformelor și a investițiilor 

care fac obiectul prezentului contract de finanțare din care prezenta anexă este parte integrantă. Declar 

în egală măsură  că nu am cunoștință de vreo situație de ”dublă finanțare” așa cum este ea definită la art. 

9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și la 

art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii. 

 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine anularea acordului de finanțare, 

precum și obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei 

finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanțării nerambursabile, până 

la data descoperirii falsului. 

 

 

Nume și prenume:  ............................ 

Data: ............................ 

Semnătura: ............................ 
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DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH 

 
1. Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie 

/ reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în 

declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii fișei pentru proiectul <denumire proiect>, în 

cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 4 – Transport sustenabil, declar pe propria 

răspundere că: 

2. proiectul <denumire proiect>, aferent reformei/investiției <______>din Componenta C4 - Transport 

sustenabil a PNRR, respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do 

No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în 

temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiţiei 

propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execuţie, operare și 

scoatere din uz a investiţiei. 
 

3. Astfel, proiectul <denumire proiect> nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a 

investiţiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului 

(UE) 2020/852, respectiv: 

 

(a) atenuarea schimbărilor climatice; 
 

(b) adaptarea la schimbările climatice; 
 

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; 
 

(d) tranziția către o economie circulară; 
 

(e) prevenirea și controlul poluării; 
 

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 
 

 

4. În cadrul procedurilor de achiziţie pentru fazele de proiectare va fi inclusă obligaţia proiectantului de a trata 

și de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice 

privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind 

Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 

2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852). 
 

5. În cadrul procedurilor de achiziţie pentru furnizarea echipamentelor/instalaţiilor și execuţia lucrărilor va fi  

inclusă obligaţia contractantului de a respecta măsurile stabilite în fazele de proiectare și de a asigura în mod 

corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do 

No Significant Harm”). 
 

6. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiţiei se asigură în mod corespunzător 

conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant 

Harm”). 
 

7. Raportarea privind asigurarea conformităţii investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 
(DNSH – „Do No Significant Harm”) se va realiza inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a 
contractului de finanțare aferent proiectului, potrivit termenelor și condiţiilor stabilite de Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii/Direcția Generală Programe Europene Transport.  
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Atasez la prezenta declaraţie analiza DNSH ce constituie anexă la componenta C.4 Transport sustenabil din PNRR . 
 

Confirm, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie (inclusiv din anexa la aceasta) sunt adevărate şi că 
informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.  
 

  

Reprezentant legal al solicitantului 

Nume și prenume ................................................................. 

Dată ................................................ 

Semnătură ...................................... 
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Se va atasa Anexa DNSH din PNRR 
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DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE  
 

 

Declarație evitare conflict de interese și imparțialitate 

 

Subsemnatul/a …………………………………………., angajat/angajată în cadrul (denumirea 

beneficiarului) Direcția/serviciul 

………………………………………………………………………………..…………., în funcția de 

conducere/de execuție de ……………………………………………………………, declar că am luat 

cunoștință de conținutul art. 61 din Regulamentul financiar 2018/1046 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, care prevede că: 

 

„(1) Actorilor financiari în sensul capitolului 4 de la prezentul titlu și celorlalte persoane, inclusiv 

autorități naționale la orice nivel, implicate în execuția bugetară în cadrul gestiunii directe, indirecte și 

partajate a bugetului, inclusiv în elaborarea actelor pregătitoare corespunzătoare, precum și în auditarea 

sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese și 

cele ale Uniunii. De asemenea, aceștia iau măsurile adecvate pentru a preveni apariția unui conflict de 

interese în ceea ce privește funcțiile aflate în responsabilitatea lor și pentru a aborda situațiile care pot fi, 

în mod obiectiv, percepute ca un conflict de interese.  

(2) În cazul în care există un risc de conflict de interese care implică un membru al personalului unei 

autorități naționale, persoana în cauză sesizează superiorul său ierarhic cu privire la acest aspect. Atunci 

când un astfel de risc există pentru personalul care intră sub incidența Statutului funcționarilor, persoana 

în cauză sesizează ordonatorul de credite delegat relevant. Superiorul ierarhic sau ordonatorul de credite 

delegat relevant confirmă în scris dacă se constată existența unui conflict de interese. Atunci când se 

constată existența unui conflict de interese, autoritatea împuternicită să facă numiri sau autoritatea 

națională relevantă se asigură că persoana în cauză încetează toate activitățile în legătură cu respectiva 

chestiune. Ordonatorul de credite delegat relevant sau autoritatea națională relevantă se asigură că orice 

măsuri ulterioare adecvate se iau în conformitate cu legislația aplicabilă.  

(3) În sensul alineatului (1), un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și 

obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menționate la alineatul (1), este 

compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul 

economic sau orice alt interes personal direct sau indirect.” 

De asemenea, declar că am luat la cunoștință de prevederile legislației naționale în vigoare:  

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,  
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 art. 301(1) Cod Penal, prin care ”Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau 

indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la 

gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani sau 

din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de 

la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”, precum și de orientările 

prevăzute de: 

 Ghidul OLAF (Direcția D Politică, Unitatea D.2 Prevenirea fraudei) privind identificarea 

conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice (orientări generale, recomandări și 

cele mai bune practici în materie); 

 

Declar, prin prezenta, că la data semnării prezentei declarații: 

•nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

solicitanți/contractanți, sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de supervizare al acestuia 

•nu mă aflu în situația de soț/soție, si nu am cunoștință că vreo rudă sau afin până la gradul al doilea 

dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre beneficiari oricare fac parte 

din consiliul de administrație/organul de supervizare a unuia dintre beneficiari/contractori 

•nu am nici un interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de 

verificare/aprobare a cererilor de rambursare prezentate de beneficiarii PNRR, precum și pe parcursul 

verificării/evaluării/aprobării cererilor de finanțare sau a avizării contractului/deciziei de finanțare 

•nu am calitate de solicitant și nu am acordat servicii de consultanță nici unuia dintre solicitanții care 

au depus cereri de finanțare pentru fonduri din MRR și 

•nu cunosc să existe un conflict de interese care să afecteze activitățile în care sunt 

implicat/implicată. 

 

Mă angajez ca, dacă voi constata sau va deveni evident, în cursul activității proprii în cadrul (denumirea 

beneficiarului), că există un conflict de interese al subsemnatei/subsemnatului în raport cu structurile 

verificate/operatorii economici din cadrul subproiectelor (contractelor de achiziții) care fac obiectul 

verificărilor, să îl declar imediat șefului ierarhic. 

 

Mă angajez, de asemenea, că voi păstra confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor/datelor/documentelor 

de care iau cunoştinţă în cursul activităţii mele şi voi folosi informaţiile obţinute, în conformitate cu 

prevederile legale comunitare şi naţionale.  

 

Totodată, la încheierea/întreruperea/suspendarea temporară a activității în cadrul (denumirea 

beneficiarului), declar că mă voi asigura că atribuțiile locului de muncă ulterior nu vor fi în conflict de 

interese, definit conform legii, cu activitățile desfășurate în cadrul (denumirea beneficiarului) și că voi 

declara persoanei responsabile pentru gestionarea resurselor umane/șefului ierarhic superior, locul de 

muncă ulterior/atribuțiile ce le voi desfășura, pentru a asigura monitorizarea conflictului de interese după 

plecarea definitivă/temporară din funcție. 

 

Data și locul:  

Nume/prenume:  

Semnătura: 

Funcția și rolul în cadrul (denumirea beneficiarului):  
Data:                                                      
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PLAN DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE 
 

Beneficiarul va elabora Planul de informare și publicitate în conformitate cu prevederile Manualului de 

identitate vizuală al PNRR emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de 

coordonator național al PNRR, disponibil pe pagina web a MIPE : https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
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Acord de parteneriat 

Model orientativ 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului <denumire proiect > 

 

(acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementarii de principiu a 

aspectelor legale, financiare si de orice alta natură care pot interveni în implementarea 

în parteneriat a proiectului).  

 

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la 

depunerea proiectului. 

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 

2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 

alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat 

care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice 

locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile 

și obligațiile părților. 

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui poiect, este responsabil cu asigurarea 

implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, 

sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după 

caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în 

niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale 

incidente. 

 

 

Art. 1. Părţile 

1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având 
calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de indentificare ale 
liderului de parteneriat și conturile distincte deschise pe codurile de identificare 
fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 
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Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer2:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, având 
calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale partenerului și, dacă 
este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia 
la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, având 
calitatea de Partener n, unde n= numărul total de membri ai parteneriatului<se vor 
insera datele de indentificare ale partenerului și conturile distincte deschise pe 
codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei 
Statului, după modelul de mai sus>. 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce 
le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este 
depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 4 – Transport 

                                                 

1 Se vor avea în vedere prevederile art. .... din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 
......; 

2 Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), 

prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a 
investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației 
justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului 
(ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m)). 
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sustenabil,  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de 
finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la contractul de finanțare. 

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din contract: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care 
fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă 
corelare cu informaţiile furnizate în formularul fișei de 
proiect 

De asemenea, se va menționa valoarea estimată a 
fiecărei activități, defalcată pentru fiecare 
partener/lider de parteneriat 

Partener 2 idem 

Partener  n idem 

 

(2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa 
cum este precizat în contractul de finanțare și în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 
(Partener 1) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în 
lei și %) 

  

Partener 2  

Partener n   

 

(3) Plăţile 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ..........................., 
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aprobate prin .................... Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi 
precum următoarele: 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 
încetează la data la care  Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce 
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, a cererilor de transfer/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare 
privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna fișa de proiect şi Contractul de finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MTI. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MTI a cererilor de 
transfer/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., 
conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în 
original, precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, 
privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit 
adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor 
fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de 
durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  
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(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul 
de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul 
de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate 
din sumele solicitate la transfer/plată.   

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

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță 
emise pe numele său de către MTI.  
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Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din 
proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MTI, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 
fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către MTI. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

(4) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, 
dezvoltării durabile, comunicării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(8) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția MTI sau oricărui alt organism național sau 
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 
(cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața 
locului. 

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să 
acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv 
acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la 
dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, 
atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 
accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul 
de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată.   
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(12) Partenerii au obligaţia de a restitui MTI orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si 
autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure 
toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi 
păstrate cel puțin 5 (cinci)/10 (zece) ani după expirarea perioadei de valabilitate a 
contractului de finanțare. 

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se 
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 

(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(19)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MTI. 

Art. 8. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de MTI 
și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate şi natura 
activității pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data 
efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au facut obiectule 
proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au 
obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor ce au facut 
obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 
scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform 
scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, 
fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la 
efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor 
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contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării 
proiectului. 

Art. 10. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 
Acord de Parteneriat. 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi 
valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 12 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare. 

 

 

 

 

Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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DECLARAŢIE 

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului 

(denumirea proiectului), finanțat prin PNRR – Componenta 4 – Transport sustenabil 

 

 

 A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE  

 

Cod de identificare        

 

Denumire 

 

Domiciliul fiscal 

 

Judeţ  Localitate  Strada  

 

Ap.  Cod poştal  Sector  Telefon   

 

Fax  E-mail   

 
 

             

 

 

 B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII  

 

C. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de 

finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. 

………………………(numele coordonatorului de reformă și/sau investiție), în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 

fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului 

de TVA aplicabil: 

 

Titlul proiectului 
 

 

 Numele planului 

 

 Reforma/investiția 

 

 Data depunerii proiectului     

 



 

 

 
2 

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal 

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal 

 

D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul 

juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, 

la………………………………………………………………………………(numele 

coordonatorului de reformă și/sau investiție), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că 

pentru achiziţiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă 

potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă.  

 

Nr. crt. Achiziţia 
Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută în 

cadrul operaţiunii1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

* se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul 

 

 

                                                      

1 Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din fișa de proiect 

Numele şi prenumele*:     

   
Semnătura  

 

Funcţia:   
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Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
Pentru proiectul cu titlul (completați cu titlul complet al proiectului) din cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, componenta 4 – Transport sustenabil................... 
 
(Această declarație se completează și se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului).  
 

 
CONSIMŢĂMÂNT 

 
Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP…………………………., 
posesor/posesoare a ………CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat/ă 
în ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., e-mail 
……………………………………………………………………………, telefon ………………………………………… în calitate de 
persoană fizică și reprezentant legal* al: 
 
……………………………… 
(se vor completa denumirea, CUI/CIF și  adresa sediului social al solicitantului) 

 
declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) să fie autorizat 
prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea proiectului cu titlul 
……………….., finanțat în cadrul PNRR – Componenta 4 – Transport sustenabil .................., să 
proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, 
selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, 
stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

 
De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus 
menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de 
date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse în procedurile aplicabile, acordând inclusiv 
dreptul MTI de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării 
indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a proiectului cu titlul ………………..,  
 
Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv  
despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, 
dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic 
și/sau adresa de email …………………..,și/sau fax …………………………. 
 
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele 
personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  
 
NUME SI PRENUME  ……………………………………… 
DATA   ……………………………………… 
SEMNĂTURA  ……………………………………… 
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Anexa 11 
Lista de verificare a documentelor solicitate conform Instrucțiunii nr..........  

 

 
Titlul proiectului 

 
“ ............................................................” 
 

 

Reforma/Investiția ............................................................ 

Beneficiar .............................................................. 

 

 

Criteriu Sistem de notare 

 DA NU 

Verificare administrativă: 
 

  

Conformarea formală cu toate cerinţele specifice 
formulate în Instrucțiunea pentru stabilirea 
cerințelor privind finanțarea proiectelor de asistență 
tehnică în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) – Componenta 4 – Transport 
sustenabil 

  

1. Fișa proiectului a fost depusă conform 
instrucțiunii? 

  
  

2. Fișa proiectului este completată conform 
formatului stabilit și este însoțită de anexele 
solicitate prin instrucțiune? 

  

3. Fișa proiectului și anexele la aceasta sunt 
semnate de către reprezentantul legal? 

  

4. În cazul în care fișa proiectului este semnată de 
către o persoană împutenicită de către 
reprezentantul legal, există actul administrativ 
de împuternicire?  

  

5. Fișa proiectului, are toate secțiunile și anexele 
completate? 

  

6. Documentele privind eligibilitatea 
beneficiarului și proiectului sunt atașate? 

  

- Declarația de eligibilitate completată, datată, 
semnată şi cu numele complet al persoanei 
semnatare 

  

- Declarația de angajament   

- Declarația pe propria răspundere privind evitarea 
dublei finanțări 

  

- Declarația privind respectarea principiului DNSH   

- Declarațiile privind conflictul de interese 
semnate şi datate 

  

- Planul de informare și publicitate  

-  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu   

caracter personal 
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Verificarea eligibilității: 
 

  

1. Solicitantul  face parte din categoria de 
beneficiari eligibili? 

  

2. Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de natură 
instituţională, legală şi financiară, respectiv nu se 
află în una din următoarele situații: 
- este în incapacitate de plată/ în stare de 
insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și 
insolvența unităților administrative teritoriale, 
respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz; 
- este în stare de faliment, lichidare, are afacerile 
conduse de un administrator judiciar sau activităţile 
sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, 
ori face obiectul unei proceduri legale pentru 
declararea sa în stare de faliment, lichidare, 
conducerea afacerilor de un administrator judiciar 
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori 
fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 
- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, și bugetului local în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România; 
- reprezentantul legal a suferit condamnări definitive 
din cauza unei conduite profesionale îndreptată 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de 
judecată ce are forţă de resjudicata; 
- a fost subiectul unei judecăţi de tip resjudicata 
pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii 
criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 
 
Se probează prin Declarația de Eligibilitate 

  

2. Reprezentantul legal și membrii UIP nu sunt 
subiectul unui conflict de interese 
Declarațiile privind conflictul de Interese 

  

3. Demonstrează capacitatea de implementare 
(tehnică și administrativă) 
Se probează prin: 
- Decizia de constituire UIP 
- Declarația de angajament 

  

4. Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi 
nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, 
altele decât ale solicitantului 

Declarația privind evitarea dublei finanțări 
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5. Activitățile din cadrul proiectului respectă 
legislația naţională/comunitară și regulile în 
domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, 
achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse 
activităţi care au fost demarate anterior depunerii 
proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de 
stat 
Se probează prin Declarația de eligibilitate 
solicitantului 

  

Relevanța, oportunitatea și maturitatea proiectului    

1. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor 
reformelor din PNRR, respectiv la atingerea 
jaloanelor/țintelor prevăzute în PNRR- Componenta 
4- Transport sustenabil 

Activitățile proiectului sunt clar formulate și 
contribuie în mod direct la îndeplinirea 
țintei/jalonului/aranjamentului operațional prevăzut 
în PNRR pentru care s-a solicitat sprijin din 
submăsurile de asistență tehnică 

Se probează cu secțiunea corespunzătoare din cadrul 
fișei de proiect și alte documente suport, după caz. 

  

2. Rezultatele proiectului  sunt clar definite, 
cuantificate corespunzător și decurg din descrierea 
activităților propuse în vederea obținerii acestora 

Se probează prin secțiunea corespunzătoare din 
cadrul fișei de proiect 

  

3. Grupul țintă al proiectului este identificat, 
fiind reprezentat de personalul beneficiarului 
relevant pentru îndeplinirea reformelor din PNRR, 
respectiv pentru atingerea jaloanelor/țintelor, iar 
proiectul contribuie la rezolvarea 
problemelor/nevoilor grupului țintă 

Se probează prin secțiunea corespunzătoare din 
cadrul fișei de proiect și documente suport, după 
caz. 

  

3. Calendarul stabilit pentru desfășurarea 
activităților asigură implementarea proiectului cu 
respectarea termenelor asumate prin PNRR 

Etapele necesare dezvoltării proiectului sunt clar 
prezentate și identificate, iar  contractele de 
achiziție publică sunt corelate cu activitățile 
proiectului  
Se probează prin secțiunile corespunzătoare din 
cadrul fișei de proiect 

  

4. Descrierea potențialelor dificultăți 
Potenţialele dificultăţi în implementarea proiectului 
sunt identificate şi sunt propuse măsuri de reducere 
sau eliminare a riscurilor 
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Se probează prin secțiunea corespunzătoare din 
cadrul fișei de proiect 

5. Cheltuielile prevăzute respectă prevederile 
privind eligibilitatea și se încadrează în limitele 
stabilite în instrucțiune?  

 
 

 

6. Bugetul proiectului este corelat cu activitățile 
și achizițiile? 
Se probează prin secțiunile corespunzătoare din 
cadrul fișei de proiect și bugetul detaliat al 
proiectului, după caz.Se probeaza cu Anexa 13 Buget 
detaliat  

  

7. Estimarea costurilor este realistă, rezonabilă și 
fundamentată adecvat prin documentele justificative 
anexate la fișa de proiect? 
Se probează prin documentele justificative anexate 
la fișa de proiect (prezentare de oferte de pret, 
contracte similare,  tabele centralizatoare cu 
informații privind facturile/contractele 
plătite/derulate etc) 

  

8. Proiectul contribuie  la obiectivele PNRR 
privind tranziția verde  și tranziția digitală? 
Se probează prin secțiunea corespunzătoare din 
cadrul fișei de proiect 
 

  

9. Valoarea proiectului se încadrează în limitele 
creditelor de angajament? 
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DECIZIE DE FINANȚARE 

Pentru proiectul .................. 

finanțat prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 4 – Transport sustenabil 

 

 
CUPRINS 

1. Părțile 

2. Precizări prealabile 

 

 
Capitolul I - Obiectul Deciziei de finantare  
Capitolul II - Durata Deciziei de finantare 
Capitolul III - Acordarea finanțării 
Capitolul IV - Drepturile și obligaţiile părților 

- Drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), în calitate 
de coordonator de reforme și/sau investiții  

-  Drepturile și obligațiile Beneficiarului 
Capitolul V- Angajamente comune ale părţilor 
Capitolul VI- Modificări și completări ale Deciziei de finantare 
Capitolul VII - Conflict de interese 
Capitolul VIII- Protecția intereselor financiare ale Uniunii 
Capitolul IX- Monitorizarea și raportarea 

- Monitorizarea implementării deciziei de finantare 
- Raportarea în cadrul deciziei de finantare 

Capitolul X- Recuperarea finanțării 
Capitolul XI - Răspunderea părților, forţa majoră 
Capitolul XII - Încetarea deciziei de finantare 
Capitolul XIII– Soluționarea litigiilor 
Capitolul XIV - Corespondență între părţi 
Capitolul XV– Legea incidentă 
Capitolul XVI -Transparența 
Capitolul XVII – Publicarea datelor 
Capitolul XVIII - Confidențialitate 
Capitolul XIX –Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Capitolul XX – Măsuri de informare și publicitate 
Capitolul XXI - Anexele deciziei de finanțare 
Capitolul XXII- Dispoziţii finale 
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Având în vedere prevederile: 
 

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 
instituire a Mecanismului de redresare și  reziliență 

- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 
2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 
541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 

- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și 
reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID) 

- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate 
de COVID-19; 

- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de 
instituire a unui Instrument de sprijin tehnic; 

- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 
2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a 
desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de 
împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al 
Consiliului; 

- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu 
art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și 
reziliență a României; 

- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de 
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare 
de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanţelor 

- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR); 

- Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată 
prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de 
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la 
București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021; 

- Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și 
financiar pentru gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituţional și financiar pentru gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246791
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885
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1.Părțile  

 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de coordonator de reforme și/sau 
investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în 
municipiul București, Bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, sector/județ 1, București, România, cod poștal 
010873, telefon: 021.319.61.49, fax: 021.312.07.72, poștă electronică cabinet.ministru@mt.ro, cod 
de înregistrare fiscală 13633330, reprezentat legal de domnul Sorin Mihai GRINDEANU, în calitate 
de Viceprim-ministru, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii 

 

şi 

 

...................................., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în str. 

......, nr. ......, sector/județ sector/județ .......,localitatea ....., România, cod poștal ....., 
telefon ....., fax ....., poștă electronică ......, cod de înregistrare fiscală ....., reprezentat legal 
......, ..... 

 

încheie prezenta decizie de finantare:  
 
2.Precizări prealabile 

(1) În prezentul decizie de finantare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau a 
unei prevederi contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 
includ şi singularul; 

(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 

(d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. 
 

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

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului decizie de finantare este sau devine 
nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de 
executare a celorlalte prevederi din prezentul decizie de finantare vor rămâne neafectate, 
iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care 
ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii 
deciziei de finantare. 

(4) Nicio prevedere a prezentei decizii nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune 
pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor 
legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare. 

(5)  În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentei decizii, pe de o 
parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din 
urmă prevalează. 

(6) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezenta decizie de finantare sunt în 
conformitate cu  prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.  

(7) Finanțarea din fonduri externe rambursabile și nerambursabile este stabilită în termenii și 
condițiile prezentei decizii. 

 
Capitolul I Obiectul Deciziei de finantare 
 
Art. 1 (1) Prezenta decizie stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și 

condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a 
proiectului „......................”. 
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(2) În îndeplinirea obligațiilor, beneficiarul este responsabil cu realizarea proiectului cuprins 
în Anexa nr. 1 la prezenta decizie. 
 

Capitolul II Durata Deciziei de finantare 
 

Art. 2   

(1) Prezenta Decizie de finantare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării 
acesteia de către ultima parte.  

 

Durata prezentei decizii de finanțare nu poate depăși perioada de implementare a PNRR, 

respectiv 31 decembrie 2026, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul (UE) 

2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 

Mecanismului de redresare și  reziliență, inclusiv perioada de păstrare a evidențelor 

menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 

223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului 

(UE, Euratom) nr. 966/2012. 

 
  (2) Durata prezentei decizii de finanțare este de ……………….. luni, respectiv de la data 

semnării prezentei decizii până la data de …………………………….. Perioada de implementare a 
proiectului prevăzut în anexa 1 la prezenta decizie de  finanțare este de …………………… luni, 
respectiv de la …………………….. pana la data de …………………., aceasta cuprinzând, dacă este 
cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Decizieide 
Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și prevederilor art. 37 din 
Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

 
(3)Prevederile prezentei decizii de finantare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a 
evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, 
(UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 
1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de 
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

 

Capitolul III Acordarea finanțării  
 
Art. 3.1. Valoarea deciziei de finantare 

 
(1) Valoarea totală a deciziei de finantare este de .... lei, din care valoarea fondurilor 

europene aferente PNRR este ..... lei, iar TVA aferent reprezintă ..... lei, conform 
tabelului de mai jos: 

 
Costuri totale (LEI) Sprijin din partea 

Uniunii împrumut/grant 
(LEI) 

Valoare TVA (LEI) 

(a) = (b) + (c) (b) (c) 

   



5 
 

 

(2) MTI – DGPET acordă o finanțare nerambursabilă în condițiile Ordonanţei de Urgență a 
Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență, cu respectarea prevederilor prezentei Decizii de finantare. 

(3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererii de transfer depusă de beneficiar, elaborată în 

conformitate cu anexele corespunzătoare. 

(4) Nu se acordă prefinanțare în cadrul prezentei Decizii de finanțare. 
 
Art. 3.2. Eligibilitatea cheltuielilor 

 
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile, în condiţiile art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) 

2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 dacă: 
o Sunt cuprinse în PNRR – Componenta 4 – Transport Sustenabil, aprobat prin Decizia de 

punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al 
României din data de 03 noiembrie 2021 (CID) si sunt necesare pentru atingerea tintelor și 
jaloanelor asumate; 

o Sunt efectuate conform prevederilor naționale și europene aplicabile și conform prezentei 
decizii de finantare. 

 
Art. 3.3. Transferul sumelor 
 

(1)  Transferul sumelor aferente deciziei de finantare se va face in baza cererilor de transfer 
insotite de urmatoarele documente justificative principale: 

➢ declarația beneficiarului privind legalitatea, conformitatea și eligibilitatea cheltuielilor 
cuprinse în cererea de transfer, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului/persoana 
împuternicită de acesta și ștampilată; 

➢ o declarație pe propria răspundere a beneficiarului în care se va menționa faptul că nu au 
fost incluse cheltuieli aferente activităților realizate de operatori economici (în calitate de 
titulari ai contractelor încheiate cu beneficiarul, membrii într-o asociere titulară de 
contract încheiat beneficiarul sau subcontractanții) la care beneficiarul deține acțiuni/părți 
sociale. În cazul în care, astfel de cheltuieli au fost incluse în cererile anterioare, 
beneficiarul are obligația de a prezenta o situație în care să fie reflectate distinct; 

➢ copiile conform cu originalul a facturilor incluse în cererea de transfer. Facturile  poartă  
titlul proiectului şi al contractului de achiziţie publică în cadrul căruia au fost emise, 
mentiune bun de plata certificat in privinta realitatii regularitatii si legalitatii si viza de 
control financiar preventiv acordate de catre reprezentatntul legal sau de persoane 
desemnate in acest sens; 

➢     documentele justificative reprezentate prin certificate intermediare de plată, situații de 
lucrări, documente de livrare și recepție a mărfii, după caz; 

➢ documente suport/justificative pentru verificarea de către MTI a conflictului de interese, 
conform legislației în domeniu aplicabilă, numai in cazul modificarilor; 

➢ copie după garanțiile de bună execuție; 

➢  documente, liste de verificare care atestă efectuarea verificărilor interne la nivelul 
beneficiarului, conform procedurilor sale interne și a prevederilor deciziei de finantare; 

➢  documentele care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererile de 
transfer, respectiv fișe de cont și note contabile; 

➢  declaratie de management prin care se ofera asigurari ca fondurile au fost utilizate pentru 
scopul propus ca informatiile trimise împreuna cu cererea de transfer sunt complete si 
precise si ca sistemele de control aplicate asigura garantiile necesare ca fondurile au fost 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/251669
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/251669
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249165
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249165
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248182
act:4331969%20337228246
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gestionate in conformitate cu toate regulile aplicabile, in special normele privind prevenirea 
conflictelor de interese, frauda, coruptie si dubla finantare din cadrul mecanismului si din 
cadrul altor programre ale Uniunii Europene in conformitate cu principiului bunei gestiuni 
financiare; 

➢  contractele incheiate de beneficiar; 

➢  procese verbale de pune in functiune a bunurilor in cazul contractelor de achzitie bunuri. 

 
(2) MTI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței 

fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile MTI sunt alimentate cu sumele 

aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să 

solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se 

depăși perioada de finalizare a Planului Național de Redresare și Reziliență. 

 
Capitolul IV Drepturile și obligaţiile părților 

 

Art. 4 Drepturile și obligațiile MTI în calitate de  coordonator de reforme și investiții pentru 
Componenta 4 – Transport Sustenabil din cadrul PNRR  sunt:  

 

(1) MTI are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe 

sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar 

preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea 500/2002 privind finanțele 

publice. 

(2) MTI are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea  și 

corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 

61, alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar, care afectează interesele financiare ale 

Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor  care au 

fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a 

proiectelor incluse în cadrul PNRR. 
(3) MTI are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de 

constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanţelor bugetare, în 

relația cu beneficiarii săi. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 

bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare şi de stabilire a 

creanţelor bugetare ori proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act 

administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare și care constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii 

respectivei creanţe susceptibil de executare silită conform dispozițiilor art. 32 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021. 

(4) MTI are obligația cuprinderii  în buget a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor 

solicitate de beneficiari prin cereri de transfer, pentru care a fost formulată o sesizare de 

neregulă gravă.  Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. 

Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

completările ulterioare, și pentru beneficiarii privați, aceste sume se vor achita în baza 

unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de 

către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor plătite prin cereri de transfer, 

inclusiv al sumei solicitate prin cererea curentă. În cazul în care procurorul dispune 

trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii 

instanței de judecată, coordonatorul de reforme și/sau investiții are obligația de a suspenda 

plata tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a 

fost formulată sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului MTI de a lua măsuri 

privind suspendarea plăților către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ 

deciziile/ordinele/acordurile de finanțare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se 
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poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractelor de 

finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora. 

(5) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în 

urma rezilierii/revocării deciziei de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, 

coordonatorul de reformă și/sau investiții transmite titlurile executorii, împreună cu dovada 

comunicării acestora, organelor fiscale competente. 

(6) În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MTI va emite, în cazul în care întreaga 
valoare a finanțării din fonduri europene este afectată, decizii de reziliere/revocare a 
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în care vor fi individualizate sumele de 
restituit, în moneda națională sau, în cazul afectării parțiale a finanțării din fonduri 
europene, va fi emis proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 
bugetare. Sumele afectate nu vor fi incluse în cereri de plată către Comisie. 

(7) MTI are obligația de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror 

indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractelor/deciziilor de 

finanțare și în conformitate cu dispozițiile legale incidente. 

(8) MTI are obligația de a recupera creanţele rezultate în urma constatării unui conflict de 

interese/ dublă finanțare la beneficiari sau de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță 

emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și individualizare a creanțelor 

rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a deciziilor de finanțare. 

(9) MTI are obligația de a identifica și raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcți sau 

indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, astfel cum este definit la 

articolul 3 alineatul (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a 

Consiliului. 
(10) MTI are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, 

respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, inclusiv pe 

bază de eșantion, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către 

beneficiari/parteneri, în cadrul deciziei de finantare cu respectarea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr.209/2022. 

(11) MTI are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza 

datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la 

acestea.  

(12) MTI poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea 

cerinţelor determinate de asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor 

decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor 

europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor 

finanţate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență. 

(13) MTI are obligația de a monitoriza beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de 

vizibilitatea  fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afișată, 

atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declarație de 

finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană -

NextGenerationEU”, precum și dacă sunt oferite informații specifice coerente, concrete și 

proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu 

respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE. 

(14) MTI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată 

care poate afecta implementarea Proiectului.  

(15) MTI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 

recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia 

Europeană şi orice altă autoritate competentă.  

(16)  MTI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 

zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe 

care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(17)  MTI are obligația de a efectua transferul sumelor solicitate prin cererile de transfer cu 

respectarea prevederilor legale.  

(18) MTI  are obligatia ca in termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la data depunerii de 
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către beneficiar a cererii de transfer, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, să efectueze verificarea cererii de transfer.  

(19)   Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări  

solicitate de MTI, termenul de 10 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de 

întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.  

(20) După efectuarea verificărilor, MTI are obligatia sa virează beneficiarului valoarea 

cheltuielilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de 

resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului 

la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.  

(21) În ziua următoare virării, MTI are obligatia transmiterii beneficiarului a unei notificari. 

(22) MTI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea 

proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  

(23)  MTI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente 

implementării proiectului care face obiectul prezentei Deciziei de finantare.  

(24) În cazul identificării unor aspecte ce pot reprezenta elemente constitutive ale neregulilor 

grave, structura de specialitate din cadrul MTI va sesiza, după caz, ANI, DLAF/OLAF, 

EPPO/DNA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/ 2021. 

(25) MTI are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente 

implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Deciziei de finanțare, asigurând 

cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.  

 
Art. 5 Drepturile și obligațiile beneficiarului în vederea implementării Componentei 4 – 

Transport sustenabil din PNRR sunt: 
 

(1) Beneficiarul are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în 

cadrul prezentei decizii de finantare. 

(2) Beneficiarul are obligația să furnizeze MTI informații și clarificări privind îndeplinirea 

oricărei obligații prevăzute în prezenta decizie sau care privesc modul de implementare a 

proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune.  

(3) Beneficiarul are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise de MTI și de a utiliza 

formularele elaborate de acesta în scopul implementării proiectului. 

(4) Beneficiarul are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele 

aferente procesului de implementare a deciziei de finantare, inclusiv în format electronic, 

inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților 

naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea  fondurilor europene și 

naționale. 

(5) Beneficiarul are obligația păstrării evidenţei informaţiilor/datelor și documentelor despre 

ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost 



9 
 

acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 
(6)  Beneficiarul are obligaţia de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, 

autorităţilor naţionale și europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv 

coordonatorului național, în limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise 

de către aceștia, cu respectarea termenelor și condiţiilor stabilite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentei decizii. În acest sens pune la 

dispoziţia acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și decizia 

de finanțare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a 

activităţilor de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control.  

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede 

obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la 

proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de MTI sau de alte structuri cu 

competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau 

fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligația de a menține evidențe și documentele justificative, inclusiv 
datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. 
Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații 
referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA 
se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau 
investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul 
evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația 
de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. 
În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii 
certificate conforme cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv 
sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente 
numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există 
versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru 
a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, 
documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare. 

(9) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea 

Proiectului în concordanță cu prevederile acestei decizii, ale legislației europene și 

naționale aplicabile.  

(10) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al MTI, cu privire la  aspectele 

survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului. 

(11) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, 
folosind conturi analitice distincte. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în 

domeniul achiziţiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de 

beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în 

sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. 

(13) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare 
în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentei 
decizii. 

(14) Beneficiarul are obligația de a informa MTI în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu 
privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MTI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  

(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(15) beneficiarul are obligatia de a transmite în termen de 5 zile de la semnare, dosarul complet 

al achizitiei publice. 
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Capitolul V Angajamente comune ale părţilor 

 

Art. 6  Părțile se angajează: 

(1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile și responsabilităţile ce le revin 
în baza prezentei decizii, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui 
management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei europene şi naţionale şi cu procedurile interne. 

(2) Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a 
prezentei decizii sau la care au acces în vederea implementării prezentei decizii, în alt scop 
decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale 
privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter 
personal. 

(3) Să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi 
documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se 
limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, 
așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând 
arhivarea corespunzatoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a deciziei, 
definită în conformitate cu art. 2, alin. (3).  

 
 
Capitolul VI  Modificări și completări ale deciziei de finantare 
 
Art. 7 Prezenta decizie poate fi modificată și/sau completată prin una din următoarele modalităţi: 

(1) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte 
asupra conţinutului prezentei decizii; 

(2) prin acordul de voinţă al părţilor realizat prin act adițional încheiat în aceleaşi condiţii ca şi 
Decizia de Finanțare, cu excepţiile menţionate la alin. (8) al prezentului articol. 
(3) În cazul în care propunerea de modificare a Deciziei vine din partea Beneficiarului, acesta 

are obligaţia de a o transmite MTI cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la 

care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de MTI. 

Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate 

documentele justificative necesare. 

(4) MTI, răspunde solicitării de modificare a Deciziei prin act adițional, în termen de 20 de zile 

lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(5) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce 

urmează a fi atinsă prin  proiect, valoarea totală a Proiectului va fi redusă proporțional, cu 

excepția cazurilor temeinic justificate. 

(6) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia 

cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională 

şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentei Decizii, situaţii în care 

modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător. 

(7) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a 

produce schimbări în Decizia de finanțare, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de 

acordare a finanțării. 

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Decizia de Finanțare poate fi modificată prin 

notificarea adresată  MTI în termen de 5 zile de la apariția modificării și cu toate documentele 

justificative în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul total al proiectului; 

(b) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului acolo 

unde este cazul; 

(c) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a 
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proiectului. 

(9) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data 

înregistrării la MTI, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de 

modificare a Deciziei nu este respinsă de MTI.  

(10) Decizia poate fi suspendată de către părți, prin comunicarea unei notificări în 

termen de 5 zile de la  intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către MTI, la solicitarea Beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor;  

(b) De către MTI/Beneficiar în caz de forță majoră.  

 
Capitolul VII  Conflict de interese 
 
Art.8 

 
Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale și/sau europene 
incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de 
îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil 
să dea naștere unui astfel de conflict. 

 
Capitolul VIII  Protecția intereselor financiare ale Uniunii 
 

Art.9 

(1) MTI verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate 
normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea 
fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 

(2) MTI colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii 
standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații 
comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a 
reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR: 

i. numele destinatarului final al fondurilor; 

ii. numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al 
fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern privind achizițiile publice; 

iii. prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) 
destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) 
din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 
Directivei 2006/70/CE a Comisiei; 

iv. o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții 
în cadrul PNRR, așa cum acestea rezultă din CID și textul Aranjamentelor Operaționale. 

(3) În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informații 
suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de 
sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să 
faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de 
experți externi independenți sau de societăți de audit externe.  
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(4) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, 
MTI suspendă parțial activitățile aferente țintelor și jaloanelor respective din cadrul  
contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de 
finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestora, prin acordul părților, de  
restituirea sumelor plătite. 

(5) Beneficiarul/Partenerii are/au obligația de a restitui MTI, orice sumă ce constituie plată 
nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentei decizii de finantare, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea MTI. În situația nerestituirii 
respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile OUG 124/2021. 

 

Art.10 Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, 
DNA, Autoritatea de Audit   

(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de 
împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la 
art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale 
și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește: 

a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese 
care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din 
Acordul privind contribuția financiară; 

b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară; 

c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă 
și a țintelor într-o cerere de plată. 

Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în 
aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic 
utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea 
jaloanelor și țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă 
se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de 
societăți de audit externe.  

(2) Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și 
furnizării documentelor justificative adecvate. 

(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din 
Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații: 

- Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013
1
 și 

nr. 2185/96
2
, 

- Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO 
este competent,  

- Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar, și 

- Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.  

(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și 
investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate 
informațiile și documentele solicitate în scopul lor. 

 
1   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 

privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) 

nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului 

(JO L 248, 18/09/2013, p. 1). 
2   Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile 

la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva 

fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2). 
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(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în 

măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la 

amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice 

documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile 

corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai 

Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă 

confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le 

revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.  

Capitolul IX Monitorizarea și raportare 

Art. 11 Monitorizarea implementării deciziei de finantare - Sistemul de Monitorizare 
 

(1) MTI se asigură de îndeplinirea obligațiilor incluse în decizia de finanțare, în termenul stipulat 
în acesta. 

(2) MTI asigură monitorizarea implementării proiectului contractat, cu respectarea principiilor 
aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență. 

(3) MTI se asigură de includerea, în cadrul deciziei de finantare a unor indicatori de proiect care 
să furnizeze informații relevante pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a 
jaloanelor/țintelor. 

(4) MTI monitorizează îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectului, pe baza datelor furnizate de 
beneficiari, analizând rapoartele de progres. 

(5) MTI monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă din cadrul reformelor și/sau 
investițiilor, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a 
Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al 
României. 

(6) MTI asigură monitorizarea, comunicarea şi raportarea cu beneficiarul, prin utilizarea unor 
platforme informatice și/sau prin alte modalități reglementate prin proceduri interne 
relevante. 

(7) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite la MTI raportul de 
progres, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta. În cazul 
proiectelor de asistență tehnică, Beneficiarul va asigura transmiterea la MTI a copiei 
contractului și a copiilor tuturor documentelor (livrabile) elaborate în cadrul contractelor, 
odată cu primirea acestora la nivelul Beneficiarului.  

(8) Beneficiarul are obligația de a transmite la MTI în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de 
la semnarea actului aditional la contractul de achiziție publică, modificările la contractele de 
achiziție publică, însoțite de următoarele: 

• Solicitarea de modificare a contractului de achiziție publică 

• Justificarea pentru modificarea contractului de achiziție publică 

• Documentele suport/justificative care stau la baza modificării  

• Analiza efectuată de Beneficiar și punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea 
contractului de achiziție publică, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către 
cealaltă parte contractantă 

• Actul adițional la contractul de achiziție publică (în copie).  
(9) Beneficiarul transmite trimestrial MTI sumele estimate a fi utilizate în cadrul proiectului, în 

formatele și termenul solicitate, în vederea aplicării prevederilor art.18, alin. (1) din OUG 
nr.124/2021. 

(10) Beneficiarul raportează lunar MTI cheltuielile efectuate în cadrul proiectului în luna 
anterioară lunii de raportare, de la poziția bugetară” Titlul XIII – Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, în formatele și termenul solicitate, în 
vederea aplicării prevederilor art.20, alin. (4) din OUG nr.124/2021 și conform prevederilor 
art.11 din HG nr.209/2022. 

 
(11) Beneficiarul va răspunde invitaţiei MTI de a asigura participarea reprezentanţilor săi la 
întâlnirile şi acţiunile organizate de MTI referitoare la implementarea Proiectului.  
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(12) Beneficiarul va informa MTI cu privire la problemele întâmpinate în implementarea proiectului 
în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform responsabilităţilor pe care le are şi în 
limita sferei sale de competenţă, MTI va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor 
semnalate şi în scopul atingerii obiectivelor proiectului. 

 
(13) Beneficiarul are obligația să informeze în scris MTI despre orice situație care poate 
determina încetarea sau întârzierea executării Deciziei de finanțare, în termen de maxim 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație. În urma analizei situației 
apărute, MTI poate decide suspendarea/rezilierea Deciziei. 
 
(14) MTI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 
recomandările formulate de către Comisia Europeană sau Autoritatea de Audit şi care au un 
impact asupra Proiectului. MTI va informa Beneficiarul, sub forma unor instrucțiuni, cu privire la 
responsabilitățile ce îi revin în vederea asigurării implementării recomandărilor auditorilor/ 
clarificării acestor recomandări referitoare la Proiect.  
 
(15) Pentru buna implementare a Proiectului și pentru atingerea obiectivului acestuia, la 
solicitarea Beneficiarului sau din proprie inițiativă, MTI va emite instrucțiuni obligatorii adresate 
Beneficiarului cu privire la modul de desfășurare a unor activități referitoare la implementarea 
proiectului și la gestionarea rezultatelor acestuia, în limita atribuțiilor proprii și a cadrului legal 
aplicabil. 

 
(16) MTI analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea 
obiectivelor, durabilitatea acestora, prin: 

a. Verificare documentară: Rapoarte de progres transmise de beneficiar; 

b. Verificarea datelor introduse în e-SMC;  

c. Vizite de monitorizare pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de 
implementare a proiectului, cât şi post-implementare, cu următoarele obiective: 

- verificarea existenţei fizice a unui proiect și a unui sistem de management 
performant al proiectului, verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei 
informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a 
indicatorilor stabiliţi prin Decizia de Finanţare. 

- facilitarea contactului dintre reprezentanţii MTI şi beneficiari în scopul comunicării 
problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului. 

- asigurarea faptului că proiectul se derulează conform Deciziei de finantare; 

- identificarea, în timp util, a posibilelelor probleme şi propunerea de măsuri de rezolvare a 
acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare; 

- identificarea elementelor de succes ale proiectului și a bunelor practici;  

(17) Beneficiarul va transmite la MTI, anual, Rapoarte Anuale de Durabilitate, până la sfârșitul 
trimestrului I al anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a proiectului, începand cu 
primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea. 
  
(18) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind: 

a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  

b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau 
achiziționate în cadrul proiectului 

c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze 
rezultate. 

(19) Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de MTI pe baza Rapoartelor de Durabilitate 
întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea 
proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor 



15 
 

care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, 
respectiv: 

 
a. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de 
realizare si care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora. 

b. o schimbare asupra proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj 
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public. 

c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive in afara zonei eligibile. 

(20) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de implementare a 
proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la fata locului a faptului ca beneficiarul a 
asigurat durabilitatea proiectului. 
(21) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate acțiunile pentru a asigura durabilitatea 
Proiectului și de a dispune toate măsurile solicitate de MTI în urma vizitelor de monitorizare 
pentru asigurarea durabilității. 
(22) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, 

pe durata contractului. MTI va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate 

terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentei Decizii de finantare, cu excepția 

celor care pot fi direct imputabile acestora.  

 
Capitolul X Recuperarea finanțării 

Art. 13  Recuperarea 

(1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art.31 din OUG 

nr. 124/2021, MTI stabilește, prin acte administrative creanţe bugetare/fiscale, va efectua 

demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză, precum și pentru recuperarea sumelor 

reprezentand dobanzi rezultate din  stabilirea creanţelor bugetare/fiscale. 

(2) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor în conformitate cu OUG 124/2021. 

 
Capitolul XI Răspunderea părților, forţa majoră 
 
Art. 14  Răspunderea părților 
 
(1) Nici una dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile 
cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în 
îndeplinirea prezentei decizii de finanțare şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură 
cu aceasta.  
 
(2)  Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin 
neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform 
prevederilor prezentei decizii de finanțare.  
 
(3) MTI este parte a sistemului de management și control al PNRR, precum și parte în contractele 
de finanțare/convențiile de finanțare/acordurilor de implementare/decizii/ ordine de finanțare 
încheiate cu beneficiarii/cu agențiile de implementare a proiectelor/cu  structurile de 
implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor PNRR/cu agențiile 
de dezvoltare regională/cu instituțiile/unitățile aflate în subordine/coordonare/sub 
autoritate/structuri din cadrul entității juridice proprii, responsabile de implementarea investiţiilor 
aflate în sarcina lor, respectiv în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în 
cadrul PNRR, după caz, garantând asupra activităților desfășurate și răspunzând pentru acestea. 
 
(4) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării  unei reforme sau investiții, 
sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare 
ale acestei decizii, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condițiile legii. 
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Art. 15  Forța majoră și cazul fortuit 
 

(1) Prin forță majoră se întelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 
inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentei decizii de finanțare, care împiedică 
executarea în tot sau în parte a deciziei și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezenta decizie, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi 
numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, 
inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță 
majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența 
situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligatia de a comunica data încetării situației de forță majoră, în 

termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare. 
(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor acţiunii forţei majore. 
(5)  Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului 

de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va 
suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 

(6)  Executarea deciziei este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată 
perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentei 
decizii pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 
10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului 
de continuare, modificare sau încetarea deciziei de finantare. 

(8) Cazul fortuit3 aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul 
civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentei decizii 
de finanțare. 

 
Capitolul XII  Încetarea deciziei de finantare 
 

Art. 16  

Prezenta decizie de finantare încetează: 
a) la data prevăzută la art.2 din prezenta decizie de finanțare, cu menținerea obligațiilor 

privind păstrarea evidențelor / cu menținerea obligațiilor privind sustenabilitatea 
investiției pentru o perioadă de 5/10 ani de la finalizarea proiectului, după caz. 

b) prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea 
proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul. 

c) prin reziliere unilaterală de către MTI fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea 
integrală a sumelor plătite în cazul în care se constată faptul că Proiectul face obiectul 
unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai 
beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleași 
costuri în ultimii 3/5 ani, după caz; 
Decizia de reziliere a deciziei de finanțare constituie titlu de creanţă şi cuprinde 

elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/ 2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. În cadrul deciziei de reziliere vor fi individualizate sumele de 

 
3 În conformitate cu prevederile  art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil “cazul fortuit este un eveniment care nu 

poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs”. 
 

act:735282%200
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restituit exprimate în moneda naţională şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze 

plata.  

d) MTI poate decide rezilierea prezentei decizii, în cazul în care drepturile și obligațiile 

beneficiarului ce decurg din prezenta decizie vor face obiectul cesiunii totale/partiale, 

novatiei, subrogatiei sau oricarui alt mecanism de transmisiune si/sau transformare a 

obligatiilor si drepturilor. 

 
Capitolul XIII  Soluționarea litigiilor  
 
Art.17 

(1) Părţile trebuie să acționeze cu bună credinţă și să depună toate diligenţele necesare în 
vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri 
care pot aparea între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea  prezentei decizii de 
finantare. 

 
(2) În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile 

se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 
Capitolul XIV Corespondența între părţi 

 

Art. 18 

Întreaga corespondență legată de prezenta decizie de finantare, inclusiv orice notificare, 
avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezenta decizie se va face în 
scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislaţiei naţionale și/sau europene 
incidente şi/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislaţia sau procedurile nu 
prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de 
la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării 
comunicării. 

 
Corespondența se va realiza la următoarele adrese: 
Pentru Beneficiar: ………………………………………………….. 
Pentru MTI: B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, București, sector 1, cod poștal 010873 
  

Art. 19. MTI poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru 
aplicarea prevederilor prezentei Decizii de finantare. 

 
Capitolul XV– Legea incidentă  
 
Art. 20 Prezenta decizie de finanțare și orice obligații care decurg din sau în legătură cu aceasta 
sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională. 

 
Capitolul XVI –Transparența 
 
Art. 21 Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: 

denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, 
denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, 
datele de începere și de finalizare ale deciziei, locul de implementare a acestuia, principalii 
indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentei decizii 
de finantare. 

 
 
Capitolul XVII – Publicarea datelor 
 
Art. 22 
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(1) Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentei decizii să asigure 
vizibilitatea rezultatelor. 

 
Capitolul XVIII – Confidențialitate 
 
Art. 23 

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezenta decizie privind furnizarea 
informațiilor documentelor necesare desfășurării activitățiilor de audit/control de către 
instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele 
pentru păstrarea confidentialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire 
ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și 
oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită . 

(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la 
alineatul precedent dacă: 

(a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în 
acest sens, 

(b) oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 
Capitolul XIX – Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Art. 24 

(1) Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentei decizii, implementării 
proiectului, precum și în scop statistic.  

(2) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 
obținute pe parcursul desfăşurării Deciziei de finantare, în vederea utilizării, pe toată 
durata, precum şi după încetarea acesteia, în scopul verificării modului de implementare 
şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi comunitare. 

Capitolul XX – Măsuri de informare și publicitate 
 
Art. 25 

(1) MTI este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor 
legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este 
cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu 
următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin 
oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de 
public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor 
Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul național al PNRR. 
Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și 
europene incidente, în vigoare. 

(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și 
comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile 
prezentei decizii. 

 
 
Capitolul XXI - Anexele deciziei de finanțare 
 

Art.26 
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Următoarele documente se constituie anexe la prezenta decizie și constituie parte integrantă 
la prezenta decizie de finantare, având aceeaşi forţă juridică: 

 
Anexa nr. 1 – Fisa proiectului 
Anexa nr. 2.  Declarația de eligibilitate 
Anexa nr. 3 – Declarație de angajament 
Anexa nr. 4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări 
Anexa nr. 5 - Declarație privind respectarea principiului DNSH 
Anexa nr. 6 - Declaraţie privind conflictul de interese  
Anexa nr. 7 – Planul de informare și publicitate 
Anexa nr. 8 – Acordul de parteneriat, după caz 
Anexa nr. 9 – Declarația prvind eligibilitatea TVA 
Anexa nr. 10 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Capitolul XXII Dispoziţii finale 

 

Art. 27 

Prezenta decizie de finantare a fost încheiat în data de___________________ într-un număr 
de 2  exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii, în calitate de  
coordonator de reformă și/sau investiții 
pentru Planul Național de Redresare și 
Reziliență  
 
Nume:   Sorin Mihai GRINDEANU 
 
Funcție:  Ministrul Transporturilor și 
Infrastructurii  
 
 
 
 
 
Semnătura:  
 
 
Data: 
 

Beneficiar   
 
 
Nume:    
 
Funcție:   
 
 
 
 
 
 
Semnătura:  
 
 
Data: 
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CONTRACT DE FINANȚARE 

Pentru proiectul ......... (titlu) ....... (cod) 

finanțat prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 4 – Transport sustenabil 

 

 
CUPRINS 

1. Părțile 

2. Precizări prealabile 

 

 
Capitolul I - Obiectul Contractului de finanțare  
Capitolul II - Durata Contractului de finanțare 
Capitolul III - Acordarea finanțării 
Capitolul IV - Drepturile și obligaţiile părților 

- Drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), în calitate 
de coordonator de reforme și/sau investiții  

-  Drepturile și obligațiile Beneficiarului 
Capitolul V- Angajamente comune ale părţilor 
Capitolul VI- Modificări și completări ale Contractului de finanțare 
Capitolul VII - Conflict de interese 
Capitolul VIII- Protecția intereselor financiare ale Uniunii 
Capitolul IX- Monitorizarea și raportarea 

- Monitorizarea implementării contractului de finanțare 
- Raportarea în cadrul contractului de finanțare 

Capitolul X- Recuperarea finanțării 
Capitolul XI - Răspunderea părților, forţa majoră 
Capitolul XII - Încetarea contractului de finanțare 
Capitolul XIII– Soluționarea litigiilor 
Capitolul XIV - Corespondență între părţi 
Capitolul XV– Legea incidentă 
Capitolul XVI -Transparența 
Capitolul XVII – Publicarea datelor 
Capitolul XVIII - Confidențialitate 
Capitolul XIX –Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Capitolul XX – Măsuri de informare și publicitate 
Capitolul XXI - Anexele contractului de finanțare 
Capitolul XXII- Dispoziţii finale 
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Având în vedere prevederile: 
 

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 
instituire a Mecanismului de redresare și  reziliență 

- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 
2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 
541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 

- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și 
reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID) 

- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate 
de COVID-19; 

- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de 
instituire a unui Instrument de sprijin tehnic; 

- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 
2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a 
desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de 
împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al 
Consiliului; 

- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu 
art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și 
reziliență a României; 

- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de 
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare 
de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanţelor 

- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR); 

- Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată 
prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de 
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la 
București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021; 

- Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și 
financiar pentru gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituţional și financiar pentru gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246791
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885
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1.Părțile  

 

......................., în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național 
de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul ................, str. 
....................., nr. .............., sector/județ .............., România, cod poștal ............, 
telefon: ............., fax: ............., poștă electronică ..............., cod de înregistrare fiscală 
.................., reprezentat legal de domnul/doamna ..............., ................ (funcție) 

 

şi 

 

........................., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul 

............, str. ............. nr. ..............., sector/județ ................, România, cod poștal 

............, telefon ..........., fax ................, poștă electronică ..................., cod de 
înregistrare fiscală .................., reprezentat legal de domnul/doamna ..............., 
................ (funcție). 

 

încheie prezentul contract de finanțare:  
 
 
2.Precizări prealabile 

(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau 
a unei prevederi contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 
includ şi singularul; 

(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 

(d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. 
 

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

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine 
nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de 
executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, 
iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care 
ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii 
contractului de finanţare. 

(4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o 
permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a 
prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare. 

(5)  În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract, pe 
de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea 
din urmă prevalează. 

(6) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în 
conformitate cu  prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.  

(7) Finanțarea din fonduri externe rambursabile și nerambursabile este stabilită în termenii și 
condițiile prezentului contract. 

 
Capitolul I Obiectul Contractului de finanțare 
 
Art. 1 (1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și 

condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de 
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redresare și reziliență, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a 
proiectului ................ (titlu) ........... (cod). 

  
(2) În îndeplinirea obligațiilor, beneficiarul este responsabil cu realizarea proiectului cuprins 
în Anexa nr. 1 la prezentul contract. 
 

 
Capitolul II Durata Contractului de finanțare 
 

Art. 2   

(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării 
acestuia de către ultima parte.  

 

Durata prezentului Contract nu poate depăși perioada de implementare a PNRR, respectiv 

31 decembrie 2026, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/241 

al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 

Mecanismului de redresare și  reziliență, inclusiv perioada de păstrare a evidențelor 

menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 

223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului 

(UE, Euratom) nr. 966/2012. 

 
  (2) Durata prezentului contract este de ........ luni. Perioada de implementare a proiectului 

prevăzut în anexa 1 la prezentul contract este de ...... luni, aceasta cuprinzând, dacă este 
cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului 
de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și prevederilor art. 37 din 
Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

 
(3)Prevederile prezentului contract de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de 
păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, 
(UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 
1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de 
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

 

 

Capitolul III Acordarea finanțării  
 
Art. 3.1. Valoarea contractului de finanțare 

 
(1) Valoarea totală a contractului de finanțare este de ………… lei, din care valoarea 

fondurilor europene aferente PNRR este de _____, cofinantarea nationala reprezinta 
___ lei si TVA aferent in valoare de _____ lei, conform tabelului de mai jos: 

 

 
Sursa de finanțare a costurilor de investiție totale (EUR) 
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Costuri totale 
 

 

Sprijin din partea 
Uniunii 

împrumut/grant 

Contribuție publică 
națională (sau 

echivalent) 

 
Valoare TVA 

(a) = (b) + (c) + 
(d)  

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

    

 

(2) MTI – DGPET acordă o finanțare nerambursabilă în condițiile Ordonanţei de Urgență a 
Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență, cu respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare. 

(3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererii de transfer depusă de beneficiar, elaborată în 

conformitate cu anexele corespunzătoare. 

(4) Nu se acordă prefinanțare în cadrul prezentului Contract. 
 
Art. 3.2. Eligibilitatea cheltuielilor 

 
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile, în condiţiile art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) 

2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 dacă: 
o Sunt cuprinse în PNRR – Componenta 4 – Transport Sustenabil, aprobat prin Decizia de 

punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al 
României din data de 03 noiembrie 2021 (CID) si sunt necesare pentru atingerea tintelor și 
jaloanelor asumate; 

o Sunt efectuate conform prevederilor naționale și europene aplicabile și conform prezentului 
contract de finanțare. 

 
Art. 3.3. Transferul sumelor 
 

(1)  Transferul sumelor aferente contractului de finantare se va face in baza cererilor de 
transfer insotite de urmatoarele documente justificative principale: 

 declarația beneficiarului privind legalitatea, conformitatea și eligibilitatea cheltuielilor 
cuprinse în cererea de transfer, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului/persoana 
împuternicită de acesta și ștampilată; 

 o declarație pe propria răspundere a beneficiarului în care se va menționa faptul că nu au 
fost incluse cheltuieli aferente activităților realizate de operatori economici (în calitate de 
titulari ai contractelor încheiate cu beneficiarul, membrii într-o asociere titulară de 
contract încheiat beneficiarul sau subcontractanții) la care beneficiarul deține acțiuni/părți 
sociale. În cazul în care, astfel de cheltuieli au fost incluse în cererile anterioare, 
beneficiarul are obligația de a prezenta o situație în care să fie reflectate distinct; 

 copiile conform cu originalul a facturilor incluse în cererea de transfer. Facturile  poartă  
titlul proiectului şi al contractului de achiziţie publică în cadrul căruia au fost emise, 
mentiune bun de plata certificat in privinta realitatii regularitatii si legalitatii si viza de 
control financiar preventiv acordate de catre reprezentatntul legal sau de persoane 
desemnate in acest sens; 

     documentele justificative reprezentate prin certificate intermediare de plată, situații de 
lucrări, documente de livrare și recepție a mărfii, după caz; 

 documente suport/justificative pentru verificarea de către MTI a conflictului de interese, 
conform legislației în domeniu aplicabilă, numai in cazul modificarilor; 

 copie după garanțiile de bună execuție; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/251669
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/251669
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249165
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249165
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248182
act:4331969%20337228246
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  documente, liste de verificare care atestă efectuarea verificărilor interne la nivelul 
beneficiarului, conform procedurilor sale interne și a prevederilor contractului de finanțare; 

  documentele care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererile de 
transfer, respectiv fișe de cont și note contabile; 

  declaratie de management prin care se ofera asigurari ca fondurile au fost utilizate pentru 
scopul propus ca informatiile trimise împreuna cu cererea de transfer sunt complete si 
precise si ca sistemele de control aplicate asigura garantiile necesare ca fondurile au fost 
gestionate in conformitate cu toate regulile aplicabile, in special normele privind prevenirea 
conflictelor de interese, frauda, coruptie si dubla finantare din cadrul mecanismului si din 
cadrul altor programre ale Uniunii Europene in conformitate cu principiului bunei gestiuni 
financiare 

  contractele incheiate de beneficiar 

  procese verbale de pune in functiune a bunurilor in cazul contractelor de achzitie bunuri 

 
(2) MTI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței 

fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile MTI sunt alimentate cu sumele 

aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să 

solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se 

depăși perioada de finalizare a Planului Național de Redresare și Reziliență. 

 
Capitolul IV Drepturile și obligaţiile părților 

 

Art. 4 Drepturile și obligațiile MTI în calitate de  coordonator de reforme și investiții pentru 
Componenta 4 – Transport Sustenabil din cadrul PNRR  sunt:  

 

(1) MTI are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe 

sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar 

preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea 500/2002 privind finanțele 

publice. 

(2) MTI are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea  și 

corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 

61, alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar, care afectează interesele financiare ale 

Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor  care au 

fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a 

proiectelor incluse în cadrul PNRR. 
(3) MTI are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de 

constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanţelor bugetare, în 

relația cu beneficiarii săi. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 

bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare şi de stabilire a 

creanţelor bugetare ori proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act 

administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare și care constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii 

respectivei creanţe susceptibil de executare silită conform dispozițiilor art. 32 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021. 

(4) MTI are obligația cuprinderii  în buget a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor 

solicitate de beneficiari prin cereri de transfer, pentru care a fost formulată o sesizare de 

neregulă gravă.  Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. 

Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

completările ulterioare, și pentru beneficiarii privați, aceste sume se vor achita în baza 

unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de 

către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor plătite prin cereri de transfer, 
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inclusiv al sumei solicitate prin cererea curentă. În cazul în care procurorul dispune 

trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii 

instanței de judecată, coordonatorul de reforme și/sau investiții are obligația de a suspenda 

plata tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a 

fost formulată sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului MTI de a lua măsuri 

privind suspendarea plăților către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ 

deciziile/ordinele/acordurile de finanțare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se 

poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractelor de 

finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora. 

(5) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în 

urma rezilierii/revocării contractuluui de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, 

coordonatorul de reformă și/sau investiții transmite titlurile executorii, împreună cu dovada 

comunicării acestora, organelor fiscale competente. 

(6) În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MTI va emite, în cazul în care întreaga 
valoare a finanțării din fonduri europene este afectată, decizii de reziliere/revocare a 
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în care vor fi individualizate sumele de 
restituit, în moneda națională sau, în cazul afectării parțiale a finanțării din fonduri 
europene, va fi emis proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 
bugetare. Sumele afectate nu vor fi incluse în cereri de plată către Comisie; 

(7) MTI are obligația de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror 

indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractelor de finanțare și în 

conformitate cu dispozițiile legale incidente; 

(8) MTI are obligația de a recupera creanţele rezultate în urma constatării unui conflict de 

interese/ dublă finanțare la beneficiari sau de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță 

emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și individualizare a creanțelor 

rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare. 

(9) MTI are obligația de a identifica și raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcți sau 

indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, astfel cum este definit la 

articolul 3 alineatul (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a 

Consiliului. 
(10) MTI are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, 

respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, inclusiv pe 

bază de eșantion, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către 

beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.209/2022. 

(11) MTI are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza 

datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la 

acestea.  

(12) MTI poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea 

cerinţelor determinate de asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor 

decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor 

europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor 

finanţate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență; 

(13) MTI are obligația de a monitoriza beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de 

vizibilitatea  fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afișată, 

atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declarație de 

finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană -

NextGenerationEU”, precum și dacă sunt oferite informații specifice coerente, concrete și 

proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu 

respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE. 

(14) MTI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată 

care poate afecta implementarea Proiectului.  

(15) MTI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 

recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia 

Europeană şi orice altă autoritate competentă.  
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(16)  MTI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 

zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe 

care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(17)  MTI are obligația de a efectua transferul sumelor solicitate prin cererile de transfer cu 

respectarea prevederilor legale.  

(18) MTI  are obligatia ca in termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la data depunerii de 

către beneficiar a cererii de transfer, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, să efectueze verificarea cererii de transfer.  

(19)   Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări  

solicitate de MTI, termenul de 10 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de 

întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.  

(20) După efectuarea verificărilor, MTI are obligatia sa virează beneficiarului valoarea 

cheltuielilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de 

resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului 

la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.  

(21) În ziua următoare virării, MTI are obligatia transmiterii beneficiarului a unei notificari. 

(22) MTI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea 

proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  

(23)  MTI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente 

implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.  

(24) În cazul identificării unor aspecte ce pot reprezenta elemente constitutive ale neregulilor 

grave, structura de specialitate din cadrul MTI va sesiza, după caz, ANI, DLAF/OLAF, 

EPPO/DNA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/ 2021. 

(25) MTI are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente 

implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puţin 

o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.  

 
Art. 5 Drepturile și obligațiile beneficiarului în vederea implementării Componentei 4 – 

Transport sustenabil din PNRR sunt: 
 

(1) Beneficiarul are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în 

cadrul prezentului contract de finanțare. 

(2) Beneficiarul are obligația să furnizeze MTI informații și clarificări privind îndeplinirea 

oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a 

proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune.  

(3) Beneficiarul are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise de MTI și de a utiliza 

formularele elaborate de acesta în scopul implementării proiectului. 
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(4) Beneficiarul are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele 

aferente procesului de implementare a contractului de finanțare, inclusiv în format 

electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților 

naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea  fondurilor europene și 

naționale. 

(5) Beneficiarul are obligația păstrării evidenţei informaţiilor/datelor și documentelor despre 

ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost 

acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 
(6)  Beneficiarul are obligaţia de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, 

autorităţilor naţionale și europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv 

coordonatorului național, în limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise 

de către aceștia, cu respectarea termenelor și condiţiilor stabilite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului contract. În acest sens pune la 

dispoziţia acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și 

contractul de finanțare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna 

desfăşurare a activităţilor de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control.  

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede 

obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la 

proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de MTI sau de alte structuri cu 

competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau 

fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligația de a menține evidențe și documentele justificative, inclusiv 
datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. 
Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații 
referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA 
se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau 
investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul 
evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația 
de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. 
În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii 
certificate conforme cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv 
sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente 
numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există 
versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru 
a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, 
documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare. 

(9) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea 

Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și 

naționale aplicabile.  

(10) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al MTI, cu privire la  aspectele 

survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului. 

(11) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă 
distinctă, folosind conturi analitice distincte. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în 

domeniul achiziţiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de 

beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în 

sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice 

(13) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare 
în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului 
contract. 
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(14) Beneficiarul are obligația de a informa MTI în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu 
privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MTI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  

(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(15) beneficiarul are obligatia de a transmite în termen de 5 zile de la semnare, dosarul complet 

al achizitiei publice. 

 

Capitolul V Angajamente comune ale părţilor 

 

Art. 6  Părțile se angajează: 

(1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile și responsabilităţile ce le revin 
în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a 
unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei europene şi naţionale şi cu procedurile interne. 

(2) Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a 
prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în 
alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor 
legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter 
personal. 

(3) Să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi 
documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se 
limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, 
așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând 
arhivarea corespunzatoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, 
definită în conformitate cu art. 2, alin. (3).  

 
 
Capitolul VI  Modificări și completări ale contractului de finanțare 
 
Art. 7 Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalităţi: 

(1) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte 
asupra conţinutului prezentului contract; 

(2) prin acordul de voinţă al părţilor realizat prin act adițional încheiat în aceleaşi condiţii ca şi 
Contractul de Finanțare, cu excepţiile menţionate la alin. (8) al prezentului articol. 
(3) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, 

acesta are obligaţia de a o transmite MTI cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul 

la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de MTI. 

Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate 

documentele justificative necesare. 

(4) MTI, răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 20 de 

zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(5) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce 

urmează a fi atinsă prin  proiect, valoarea totală a Proiectului va fi redusă proporțional, cu 

excepția cazurilor temeinic justificate. 

(6) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia 

cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională 

şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care 

modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător. 

(7) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a 

produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a 

finanțării 

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Contractul de Finanțare poate fi modificat prin 
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notificarea adresată  MTI în termen de 5 zile de la apariția modificării și cu toate documentele 

justificative în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul total al proiectului 

(b) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului acolo 

unde este cazul; 

(c) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a 

proiectului; 

(9) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data 

înregistrării la MTI, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de 

modificare a Contractului nu este respinsă de MTI.  

(10) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în 

termen de 5 zile de la  intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către MTI, la solicitarea Beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor;  

(b) De către MTI/Beneficiar în caz de forță majoră.  

 
Capitolul VII  Conflict de interese 
 
Art.8 

 
Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale și/sau europene 
incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de 
îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil 
să dea naștere unui astfel de conflict. 

 
Capitolul VIII  Protecția intereselor financiare ale Uniunii 
 

Art.9 

(1) MTI verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate 
normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea 
fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 

(2) MTI colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii 
standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații 
comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a 
reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR: 

i. numele destinatarului final al fondurilor; 

ii. numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al 
fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern privind achizițiile publice; 

iii. prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) 
destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) 
din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 
Directivei 2006/70/CE a Comisiei; 

iv. o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții 
în cadrul PNRR, așa cum acestea rezultă din CID și textul Aranjamentelor Operaționale. 
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(3) În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informații 
suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de 
sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să 
faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de 
experți externi independenți sau de societăți de audit externe.  

(4) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, 
MTI suspendă parțial activitățile aferente țintelor și jaloanelor respective din cadrul  
contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de 
finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestora, prin acordul părților, de  
restituirea sumelor plătite. 

(5) Beneficiarul/Partenerii are/au obligația de a restitui MTI, orice sumă ce constituie plată 
nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea MTI. În situația nerestituirii 
respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile OUG 124/2021. 

 

Art.10 Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, 
DNA, Autoritatea de Audit   

(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de 
împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la 
art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale 
și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește: 

a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese 
care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din 
Acordul privind contribuția financiară; 

b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară; 

c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă 
și a țintelor într-o cerere de plată. 

Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în 
aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic 
utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea 
jaloanelor și țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă 
se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de 
societăți de audit externe.  

(2) Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și 
furnizării documentelor justificative adecvate. 

(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din 
Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații: 

- Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013
1
 și 

nr. 2185/96
2
, 

- Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO 
este competent,  

                                                 
1   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 

privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) 

nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului 

(JO L 248, 18/09/2013, p. 1). 
2   Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile 

la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva 

fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2). 
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- Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar, și 

- Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.  

(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și 
investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate 
informațiile și documentele solicitate în scopul lor. 

(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în 

măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la 

amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice 

documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile 

corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai 

Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă 

confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le 

revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.  

Capitolul IX Monitorizarea și raportare 

Art. 11 Monitorizarea implementării contractului de finanțare - Sistemul de Monitorizare 
 

(1) MTI se asigură de îndeplinirea obligațiilor incluse în contractul de finanțare, în termenul 
stipulat în acesta. 

(2) MTI asigură monitorizarea implementării proiectului contractat, cu respectarea principiilor 
aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență. 

(3) MTI se asigură de includerea, în cadrul contractului de finanțare a unor indicatori de proiect 
care să furnizeze informații relevante pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a 
jaloanelor/țintelor. 

(4) MTI monitorizează îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectului, pe baza datelor furnizate de 
beneficiari, analizând rapoartele de progres. 

(5) MTI monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă din cadrul reformelor și/sau 
investițiilor, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a 
Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al 
României. 

(6) MTI asigură monitorizarea, comunicarea şi raportarea cu beneficiarul, prin utilizarea unor 
platforme informatice și/sau prin alte modalități reglementate prin proceduri interne 
relevante. 

(7) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite la MTI raportul de 
progres, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta. În cazul 
proiectelor de asistență tehnică, Beneficiarul va asigura transmiterea la MTI a copiei 
contractului și a copiilor tuturor documentelor (livrabile) elaborate în cadrul contractelor, 
odată cu primirea acestora la nivelul Beneficiarului.  

(8) Beneficiarul are obligația de a transmite la MTI în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de 
la semnarea actului aditional la contractul de achiziție publică, modificările la contractele de 
achiziție publică, însoțite de următoarele: 

 Solicitarea de modificare a contractului de achiziție publică 

 Justificarea pentru modificarea contractului de achiziție publică 

 Documentele suport/justificative care stau la baza modificării  

 Analiza efectuată de Beneficiar și punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea 
contractului de achiziție publică, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către 
cealaltă parte contractantă 

 Actul adițional la contractul de achiziție publică (în copie).  
(9) Beneficiarul transmite trimestrial MTI sumele estimate a fi utilizate în cadrul proiectului, în 

formatele și termenul solicitate, în vederea aplicării prevederilor art.18, alin. (1) din OUG 
nr.124/2021. 

(10) Beneficiarul raportează lunar MTI cheltuielile efectuate în cadrul proiectului în luna 
anterioară lunii de raportare, de la poziția bugetară ”Titlul XIII – Proiecte cu finanțare din 
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sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, în formatele și termenul solicitate, în 
vederea aplicării prevederilor art.20, alin. (4) din OUG nr.124/2021 și conform prevederilor 
art.11 din HG nr.209/2022. 

 
(11) Beneficiarul va răspunde invitaţiei MTI de a asigura participarea reprezentanţilor săi la 
întâlnirile şi acţiunile organizate de MTI referitoare la implementarea Proiectului.  
 
(12) Beneficiarul va informa MTI cu privire la problemele întâmpinate în implementarea proiectului 
în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform responsabilităţilor pe care le are şi în 
limita sferei sale de competenţă, MTI va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor 
semnalate şi în scopul atingerii obiectivelor proiectului. 

 
(13) Beneficiarul are obligația să informeze în scris MTI despre orice situație care poate 
determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maxim 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație. În urma analizei situației 
apărute, MTI poate decide suspendarea/rezilierea Contractului. 
 
(14) MTI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 
recomandările formulate de către Comisia Europeană sau Autoritatea de Audit şi care au un 
impact asupra Proiectului. MTI va informa Beneficiarul, sub forma unor instrucțiuni, cu privire la 
responsabilitățile ce îi revin în vederea asigurării implementării recomandărilor auditorilor/ 
clarificării acestor recomandări referitoare la Proiect.  
 
(15) Pentru buna implementare a Proiectului și pentru atingerea obiectivului acestuia, la 
solicitarea Beneficiarului sau din proprie inițiativă, MTI va emite instrucțiuni obligatorii adresate 
Beneficiarului cu privire la modul de desfășurare a unor activități referitoare la implementarea 
proiectului și la gestionarea rezultatelor acestuia, în limita atribuțiilor proprii și a cadrului legal 
aplicabil. 

 
(16) MTI analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea 
obiectivelor,  durabilitatea  acestora, prin: 

a. Verificare documentară: Rapoarte de progres transmise de beneficiar; 

b. Verificarea datelor introduse în e-SMC;  

c. Vizite de monitorizare pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de 
implementare a proiectului, cât şi post-implementare, cu următoarele obiective: 

- verificarea existenţei fizice a unui proiect și a unui sistem de management 
performant al proiectului, verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei 
informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a 
indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare. 

- facilitarea contactului dintre reprezentanţii MTI şi beneficiari în scopul comunicării 
problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului. 

- asigurarea faptului că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;I 
dentificarea, în timp util, a posibilelelor probleme şi propunerea de măsuri de rezolvare a 
acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare; 

- identificarea elementelor de succes ale proiectului și a bunelor practici;  

(17) Beneficiarul va transmite la MTI, anual, Rapoarte Anuale de Durabilitate, până la sfârșitul 
trimestrului I al anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a proiectului, începand cu 
primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea. 
  
(18) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind: 

a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  

b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau 
achiziționate în cadrul proiectului 
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c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze 
rezultate. 

(19) Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de MTI  pe baza Rapoartelor de Durabilitate 
întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  sustenabilitatea 
proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor 
care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora,  nu au fost afectate de nicio modificare , 
respectiv: 

 
a. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de 
realizare  si care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora. 

b. o schimbare asupra  proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj 
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public. 

c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive in afara zonei eligibile. 

(20) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de implementare a 
proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la fata locului a faptului ca beneficiarul a 
asigurat durabilitatea proiectului. 
(21) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate acțiunile pentru a asigura durabilitatea 
Proiectului și de a dispune toate măsurile solicitate de MTI în urma vizitelor de monitorizare 
pentru asigurarea durabilității. 
(22) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, 

pe durata contractului. MTI va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate 

terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția 

celor care pot fi direct imputabile acestora.  

 
Capitolul X Recuperarea finanțării 

Art. 13  Recuperarea 

(1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art.31 din OUG 

nr. 124/2021, MTI stabilește, prin acte administrative creanţe bugetare/fiscale, va efectua 

demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză, precum și pentru recuperarea sumelor 

reprezentand dobanzi rezultate din  stabilirea creanţelor bugetare/fiscale. 

(2) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor în conformitate cu OUG 124/2021. 

 
Capitolul XI Răspunderea părților, forţa majoră 
 
Art. 14  Răspunderea părților 
 
(1) Nici una dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile 
cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în 
îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu 
aceasta.  
 
(2)  Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin 
neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform 
prevederilor prezentului contract.  
 
(3) MTI este parte a sistemului de management și control al PNRR, precum și parte în contractele 
de finanțare/convențiile de finanțare/acordurilor de implementare/decizii/ ordine de finanțare 
încheiate cu beneficiarii/cu agențiile de implementare a proiectelor/cu  structurile de 
implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor PNRR/cu agențiile 
de dezvoltare regională/cu instituțiile/unitățile aflate în subordine/coordonare/sub 
autoritate/structuri din cadrul entității juridice proprii, responsabile de implementarea investiţiilor 
aflate în sarcina lor, respectiv în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în 
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cadrul PNRR, după caz, garantând asupra activităților desfășurate și răspunzând pentru acestea. 
 
(4) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării  unei reforme sau investiții, 
sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare 
ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condițiile legii. 
 
Art. 15  Forța majoră și cazul fortuit 
 

(1) Prin forță majoră se întelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 
inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică 
executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o 
invocă. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale 
a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi 
numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, 
inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță 
majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența 
situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligatia de a comunica data încetării situației de forță majoră, în 

termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare. 
(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor acţiunii forţei majore. 
(5)  Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului 

de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va 
suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 

(6)  Executarea contract este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată 
perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un 
termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a 
conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare. 

(8) Cazul fortuit3 aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul 
civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului 
contract. 

 
Capitolul XII  Încetarea contractului de finanțare 
 

Art. 16  

Prezentul contract de finanțare încetează: 
a) la data prevăzută la art.2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor privind 

păstrarea evidențelor / cu menținerea obligațiilor privind sustenabilitatea investiției 
pentru o perioadă de 5/10 ani de la finalizarea proiectului, după caz. 

b) prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea 
proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul. 

c) prin reziliere unilaterală de către MTI fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea 
integrală a sumelor plătite în cazul în care se constată faptul că Proiectul face obiectul 
unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai 
beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleași 
costuri în ultimii 3/5 ani, după caz; 

                                                 
3 În conformitate cu prevederile  art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil “cazul fortuit este un eveniment care nu 

poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs”. 
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Decizia de reziliere a contractului constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele 

actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/ 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. În cadrul deciziei de reziliere vor fi individualizate sumele de 

restituit exprimate în moneda naţională şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze 

plata.  

d) MTI poate decide rezilierea prezentului Contract, în cazul în care drepturile și obligațiile 

beneficiarului ce decurg din prezentul contract vor face obiectul cesiunii totale/partiale, 

novatiei, subrogatiei sau oricarui alt mecanism de transmisiune si/sau transformare a 

obligatiilor si drepturilor. 

 
Capitolul XIII  Soluționarea litigiilor  
 
Art.17 

(1) Părţile trebuie să acționeze cu bună credinţă și să depună toate diligenţele necesare în 
vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri 
care pot aparea între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea  prezentului contract 
de finanțare. 

 
(2) În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile 

se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 
Capitolul XIV Corespondența între părţi 

 

Art. 18 

Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, 
avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face 
în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislaţiei naţionale și/sau europene 
incidente şi/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislaţia sau procedurile nu 
prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de 
la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării 
comunicării. 

 
Corespondența se va realiza la următoarele adrese: 
Pentru Beneficiar: __________ 
Pentru MTI: B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, București, sector 1, cod poștal 010873 
  

Art. 19. MTI poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanţare. 

 
Capitolul XV– Legea incidentă  
 
Art. 20 Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt 
reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională. 

 
Capitolul XVI –Transparența 
 
Art. 21 Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: 

denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, 
denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, 
datele de începere și de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, 
principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul 
prezentului contract de finanțare. 

 
 

act:735282%200
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Capitolul XVII – Publicarea datelor 
 
Art. 22 

(1) Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să 
asigure vizibilitatea rezultatelor. 

 
Capitolul XVIII – Confidențialitate 
 
Art. 23 

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea 
informațiilor documentelor necesare desfășurării activitățiilor de audit/control de către 
instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele 
pentru păstrarea confidentialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire 
ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și 
oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită . 

(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la 
alineatul precedent dacă: 

(a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în 
acest sens, 

(b) oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 
Capitolul XIX – Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Art. 24 

(1) Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării 
proiectului, precum și în scop statistic.  

(2) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 
obținute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe 
toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de 
implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi 
comunitare. 

Capitolul XX – Măsuri de informare și publicitate 
 
Art. 25 

(1) MTI este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor 
legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este 
cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu 
următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin 
oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de 
public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor 
Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul național al PNRR. 
Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și 
europene incidente, în vigoare. 

(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și 
comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile 
prezentului contract. 
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Capitolul XXI - Anexele contractului 
 

Art.26 

Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte 
integrantă la prezentul contract de finanțare, având aceeaşi forţă juridică: 

 
Anexa nr. 1 – Fisa proiectului 
Anexa nr. 2.  Declarația de eligibilitate 
Anexa nr. 3 – Declarație de angajament 
Anexa nr. 4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări 
Anexa nr. 5 - Declarație privind respectarea principiului DNSH 
Anexa nr. 6 - Declaraţie privind conflictul de interese  
Anexa nr. 7 – Planul de informare și publicitate 
Anexa nr. 8 – Acordul de parteneriat 
Anexa nr. 9 – Declarația prvind eligibilitatea TVA 
Anexa nr. 10 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Capitolul XXII Dispoziţii finale 

 

Art. 27 

Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în data de___________________ într-un 
număr de 2  exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Transporturilor Și  
Infrastructurii, în calitate de  
coordonator de reformă și/sau investiții 
pentru Planul Național de Redresare și 
Reziliență  
 
Nume:   
 
Funcție:  Ministrul Transporturilor și 
Infrastructurii  
 
 
 
 
 
Semnătura:  
 
 
Data: 
 

Beneficiar   
 
 
Nume:   
 
Funcție:  Director General  
 
 
 
 
 
 
Semnătura:  
 
 
Data: 



ANEXA 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8

4

5

TOTAL GENERAL 0 0 0

Nr. crt
Subcategorii de cheltuieli (se vor înscrie subcategorii/tipuri de 

cheltuieli conform planului de achizitii)

2

1

Valoare 

TVA (lei)
Valoare 

neeligibi

lă

BUGET DETALIAT 

3

Val. totala 

eligibilă 

fara TVA 

(lei)

Preț unitar 

fara TVA (lei)
Cantitate

Categorii de cheltuieli

(se vor înscrie categoriile de cheltuieli prevazute la pct. ….. 

din Instructiune)

Unitate de 

măsura


