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Anexa 2 la ordinul nr

- CLAUZE SPECIFICE PENTRU OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1.1 

APEL DE PROIECTE NR. POR/2018/4/4.1/2/PROIECTE NEFINALIZATE 

(MODEL ORIENTATIV)

Pentru prezentul apel ANEXA 1, SECŢIUNEA II din Anexa 10.8 Forma de contract -  model orientativ al 
contractului de finanţare -  la Ghidul general se completează cu următoarele prevederi:

ANEXA I -  CONDIŢII SPECIFICE

SECŢIUNEA II - CONDIŢII SPECIFICE APLICABILE PRIORITĂŢII DE INVESTIŢII 4E, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1 DIN 
CADRUL POR 2014-2020

Articolul 1 -  Finanţarea proiectelor nefinalizate

>

(1) Prin prezentul contract de finanţare se acordă finanţare pentru proiecte nefinalizate în condiţiile OUG 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 
2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei 
de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu depune o cerere de rambursare în 
termen de maxim 10 zile calendaristice de la data semnării contractului de finanţare.

(3) în cadrul prezentului contract de finanţare, sumele menţionate la punctul A de la coloana 1 din 
Declaraţia de eligibilitate de la momentul contractării - Valoarea cheltuielilor eligibile finanţate din alte 
surse publice decât cele proprii, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor pentru proiectul ce face 
obiectul finanţării, se fac venit la o poziţie distinctă în bugetul beneficiarului/partenerului, conform 
legislaţiei în vigoare şi a regulilor de implementare ale programelor operaţionale.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cadrul prezentului contract, pentru cazurile în care 
cheltuielile anterioare au fost finanţate/rambursate din Programul Naţional Dezvoltare Locală (PNDL) 
sau programele operaţionale cofinanţate de UE aferente perioadei 2007-2013, sumele menţionate la 
punctul A de la coloana 1 din Declaraţia de eligibilitate de la momentul contractării - Valoarea 
cheltuielilor eligibile finanţate din alte surse publice decât cele proprii, cuvenite a fi rambursate 
beneficiarilor pentru proiectul ce face obiectul finanţării, se fac venit de către autoritatea de 
management la o poziţie distinctă, în bugetul din care a fost asigurată sursa de finanţare a 
cheltuielilor/se transferă în conturile programului operaţional din care a fost finanţat proiectul, 
conform legislaţiei în vigoare şi a regulilor de implementare ale programelor operaţionale respective.

(5) Pentru cazurile în care cheltuielile anterioare au fost finanţate/rambursate din Programul Naţional 
Dezvoltare Locală (PNDL), 25% din sumele datorate bugetului de stat, conform prevederilor alin.(4) se 
virează de către AM într-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale beneficiarilor unităţii 
administrativ-teritoriale şi vor fi utilizate conform lehgislaţiei în vigoare, inclusiv pentru finanţarea 
părţii din proiect rămase de executat la data intrării în vigoare a prezentului contract şi/sau pentru 
plata corecţiilor financiare stabilite în cadrul proiectului.

(6) în vederea realizării transferurilor bugetare menţionate la alin. (3) - (5) ale prezentului articol, 
beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii justifică utilizarea sumelor respective prin cheltuieli 
eligibile cuprinse în cereri de rambursare/plată depuse. Acestea parcurg procesul de verificare a 
eligibilităţii cheltuielilor efectuate şi de autorizare prevăzut de prezentul contract de finanţare.

(7) în cazul în care, AM/OI identifică cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori
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domeniul achiziţiilor publice, în verificarea cererilor de rambursare/plată, înainte de efectuarea 
plăţilor aferente acestora, aplică reduceri procentuale/corecţii financiare/ declară cheltuieli neeligibile 
din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. AM/OI va notifica 
beneficiarul cu privire la aceste sume.

(8) Pentru sumele cuvenite beneficiarilor, care se fac venit în conformitate cu alin. (3)-(5) ale prezentului 
articol, se aplică rata de cofinanţare corespunzătoare beneficiarului/partenerilor, la cheltuielile 
eligibile ale proiectului în conformitate cu cele menţionate la art. 4, alin. (1) din Condiţii Generale ale 
prezentului contract de finanţare.

(9) în condiţiile alin. ((6) şi (7) ale prezentului articol, în cazul în care beneficiarul/ partenerii au primit 
finanţarea cheltuielilor din alte surse publice decât cele proprii şi/sau cele menţionate la punctul A de 
la coloana 1 din Declaraţia de eligibilitate de la momentul contractării - Valoarea cheltuielilor eligibile 
finanţate din alte surse publice decât cele proprii, aceştia se obligă ca în termen de maxim 10 zile 
lucrătoare de la primirea notificării OI/AMPOR menţionată la alin. (7) să vireze sumele din contul de 
venituri în care acestea au fost încasate de la autoritatea de management, în contul de venituri al 
ordonatorului principal de credite din bugetul căruia au fost efectuate transferuri cu destinaţia 
finanţării acestor cheltuieli (dacă este cazul).

Articolul 2 - Alte obligaţii specifice beneficiarului

(1) Beneficiarul are obligaţia ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiţii 
generale, să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în caz contrar AM POR poate dispune rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în 
conformitate cu prevederile prezentului contract.

(2) Dacă este cazul, AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără 
intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea sumelor plătite, dacă 
Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de 
proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, reţele de utilităţi 
publice şi în alte situaţii în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern de 
atestare a domeniului public pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), cel mai târziu până 
la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de 
maximum 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului contract de finanţare. Ol are obligaţia 
monitorizării termenului de 1 an anterior menţionat şi realizarea demersurilor necesare pentru 
informarea corespunzătoare a AMPOR.

(3) Dacă este cazul2, beneficiarul are obligaţia depunerii proiectelor cu activităţi complementare din 
cadrul Obiectivului specific 4.1, cel târziu până la data şi ora închiderii apelului de proiecte cu numărul 
POR/2017/4/4.1/1, în caz contrar AM POR poate dispune rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în 
conformitate cu prevederile prezentului contract.

(4) Dacă este cazul3, beneficiarul are obligaţia implementării proiectelor/investiţiilor complementare 
proiectului aferent prezentului Contract de finanţare până la data de 31.12.2023, în caz contrar AM 
POR poate dispune rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile 
prezentului contract.

2 în cazul în care solicitantul a prevăzut activităţile complementare minime (infrastructură, mijîoace de 
transport şi măsuri de prioritizare a transportului public, dacă este cazul) sau cele fără de care nu pot fi atinse 
obiectivele proiectului, în cereri de finanţare diferite, finanţabile prin Obiectivul specific 4.1;
Dacă solicitantul 

complementare.
justifică complementaritatea activităţilor proiectului prin alte
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(5) Dacă este cazul4, Beneficiarul are obligaţia să prezinte dovada înfiinţării traseelor de transport public 
de călători care au făcut obiectul finanţării prin proiect în primul an al perioadei de durabilitate şi să 
asigure menţinerea acestor trasee aferente investiţiilor din proiect pe întreaga perioadă de 
durabilitate a contractului de finanţare, în caz contrar AM POR poate dispune, după caz, rezilierea 
şi/sau recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(6) Dacă este cazul5 , Beneficiarul are obligaţia ca pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului de 
finanţare, să asigure prestarea serviciului de transport public de călători, pentru care s-au realizat 
investiţii prin Obiectivul Specific 4.1 al POR 2014-2020, în caz contrar AM POR poate dispune rezilierea 
şi recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(7) Pentru proiectele cu activităţi pentru care este necesară prezentarea unui Contract de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători/ Hotărâre de dare în administrare a prestării 
serviciului de transport public de călători, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, 
respectiv pentru activităţile: achiziţionarea de material rulant (tramvaie), modernizarea materialului 
rulant existent (tramvaie), achiziţionarea de troleibuze, achiziţionarea de autobuze, 
crearea/extinderea traseelor de transport public electric (tramvai, troleibuz, staţii de încărcare pentru 
autobuzele alimentate electric), construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea 
depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă, 
crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete" sau „e- 
ticketing"), beneficiarul are următoarele obligaţii:

a. Dacă este cazul, Beneficiarul are obligaţia de a depune contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători sau hotărârea de dare în administrarea a serviciului 
de transport public de călători, în funcţie de tipul operatorului, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, precum şi avizele sau acordurile necesare, după caz, în 
termen de maximum 1 an6 sau 18 luni7, de la semnarea contractului de finanţare, dar înainte 
de transferarea bunurilor ce fac obiectul proiectului către operatorul de transport, în caz 
contrar AM POR poate dispune rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu 
prevederile prezentului contract.

b. Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, pe 
toată perioada de după încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public de călători/hotărârii de dare în administrarea a serviciului de transport public de 
călători, după caz şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a contractului de finanţare, în 
caz contrar AM POR poate dispune rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în conformitate 
cu prevederile prezentului contract.

c. Dacă este cazul, în situaţia în care la momentul depunerii Cererii de finanţare operatorul de 
transport este reprezentat de o regie autonomă de interes local/judeţean şi sunt aplicabile 
prevederile referitoare la regulile de ajutor de stat privind finanţarea sistemelor de transport 
public, în termen de maximum 1 an sau 18 luni de la semnarea contractului de finanţare, 
după caz8 se vor respecta prevederile din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare9, privind forma de organizare a operatorului.

d. Dacă este cazul, Beneficiarul are obligaţia de a încasa redevenţa în cuantumul stabilit prin 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători.

4 Dacă prin proiect sunt finanţate activităţi privind construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor 
de transport public (rutier-cu autobuze, tramvai, troleibuz, după caz);
5 Dacă sunt realizate investiţii privind componentele sistemelor de transport public de călători (infrastructură şi 
mijloace de transport), indiferent dacă sunt aplicabile sau nu prevederile de la alin. 6;
6 în cazul atribuirii directe a contractului/furnizării serviciului;
7 Doar în cazul atribuirii contractelor prin procedură competitivă şi pentru situaţia în care se solicită acordul
Comisiei Europene pentru contracte atribuite înainte de 03.12.2009;
8 Odată cu prezentarea contractului de servicii publice, Hotărâre privind darea în administrare;
9 Art. 28, alin. (3) privind regiile autonome;
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e. Pe perioada de implementare10 şi a durabilităţii contractului de finanţare, beneficiarul are 
obligaţia de a publica anual pe website-ul oficial al instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, un raport cumulativ care să cuprindă: 
obligaţiile de serviciu public de transport de călători pentru fiecare tip de transport public 
prestat, operatorii selectaţi de serviciu public de transport de călători, procedura de atribuire 
utilizată, natura şi întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate operatorilor de serviciu 
public, plăţile compensatorii acordate operatorilor, îndeplinirea de către operator a 
indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contract etc.

f. Beneficiarul are obligaţia ca pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare să 
nu ofere o compensaţie financiară care să depăşească efectului financiar net, conform art. 2 
din Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. în cazul înregistrării unei supracompensări 
anuale acordate operatorului de transport public, beneficiarul are obligaţia să recupereze de 
la operator diferenţa până la valoarea corespunzătoare compensaţiei datorate.

g. Dacă este cazul, După prezentarea contractului de delegare a gestiunii/ Hotărârii de dare în 
administrare a prestării serviciului de transport public de călători, conform cu Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007, oricând se solicită de către AMPOR sau de către alte instituţii abilitate, 
beneficiarul are obligaţia de a transmite un raport de audit, elaborat de un auditor financiar 
independent, asupra situaţiilor financiare aprobate ale solicitantului şi ale operatorului de 
transport public, cu privire la conformitatea calculării compensaţiei acordate operatorului cu 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

(8) Pentru proiectele cu alte activităţi, decât cele privind sistemele de transport public de călători, cum ar 
fi: achiziţionarea şi instalarea staţiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride, 
crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete, construirea parcărilor de 
transfer de tip „park and ride" şi altele, dacă este cazul11, beneficiarul are următoarele obligaţii:

a. Dacă este cazul, Transmiterea dreptului de folosinţă/administrare asupra obiectelor/bunurilor 
realizate prin proiect către o terţă parte pentru îndeplinirea activităţilor corespunzătoare 
obiectivelor proiectului, se poate face numai printr-o procedură transparentă şi 
nediscriminatorie, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 107 din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene, precum şi cu respectarea condiţiei de ajustare 
corespunzătoare a finanţării nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanţare în 
cazul proiectelor generatoare de venituri nete. Nerespectarea condiţiei de transmitere a 
dreptului de folosinţă/administrare anterior menţionat poate conduce la rezilierea şi 
recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

b. Dacă este cazul, Pe perioada de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, în 
situaţia în care investiţiile vor fi operate de către solicitant/serviciile de interes public local 
aflate în subordinea acestuia, pentru îndeplinirea activităţilor corespunzătoare obiectivelor 
proiectului, veniturile colectate prin bilete/tarife nu vor depăşi 50% din cheltuielile de 
exploatare ale investiţiei ce face obiectul proiectului.

Articolul 3 - Completarea prevederilor ANEXEI 8 - MĂSURI DE INFORMARE Şl PUBLICITATE

(1) SECŢIUNEA I - Reguli generale -  cerinţe pentru toate proiectele, se completează cu alin. (15), cu 
următorul conţinut:

(15) Dacă este cazul, Pentru activitatea de promovare a transportului public şi a modurilor nemotorizate de 
transport, beneficiarul poate realiza următoarele materiale de informare şi comunicare, cu respectarea tuturor 
condiţiilor şi a specificaţiilor din Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020 în vigoare : afişe, bannere,

10 Ulterior prezentării contractului de servicii publice;
11 In cazul în care investiţiile vor fi operate de terţe părţi şi/sau vor fi obţinute venituri în urma operării

nefinalizate 
Anexa 4.1.5.

/

acestora;

4
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spoturi audio şi video (inclusiv difuzarea acestora), broşuri, pliante, hărţi cu trasee de transport public/moduri 
nemotorizate de transport.


