
Anexa 5 la ordinul nr

ANEXA NR. 6.1.4

CLAUZE SPECIFICE PRIORITĂŢII DE INVESTIŢII 6.1

APEL DE PROIECTE NR. POR 2018/6/6.1/6

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 6.1, 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 in Declaraţia de eligibilitate de la 
momentul contractării, la litera A, în coloana 1 - 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 in 
Declaraţia de eligibilitate de la momentul contractării, la litera A, în coloana 1 - 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.
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(7) în cazul în care, AM/OI identifică cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori 
conformitate stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, inclusiv în 
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 in Declaraţia de 
eligibilitate de la momentul contractării, la litera A, în coloana 1 - 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 -  Neîndeplinirea obiectivelor de conectivitate TEN-T în cazul proiectelor implementate în 
parteneriat/în colaborare

(1) în cazul în care, în urma implementării şi/sau prin implementarea complementară a proiectelor 
prevăzute în cadrul Anexei 2 (doi) Cererea de finanţare, pentru care s-a incheiat un acord cadru de 
colaborare, nu sunt atinse obiectivele legate de conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN 
T, AM va rezilia contractul de finanţare şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract.

(2) în cazul în care, în cadrul unui acord -cadru de colaborare, nu sunt realizate unul sau mai 
multe/segmente din traseul ce asigura conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN T, 
finanţate din contracte distincte, prezentul contract de finanţare se suspendă pe o perioada de maxim 
6 luni de la semnarea contractului, timp în care Beneficiarul prezentului contract are obligaţia de a 
identifica alte surse de finanţare pentru segmentele respective în vederea menţinerii obiectivelor 
prezentului Proiect legate de conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN T. în urma expirării 
termenului anterior menţionat, în cazul în care nu sunt identificate soluţii care să asigure 
conectivitatea prezentului proiect la TEN T, AM va rezilia contractul de finanţare şi finanţarea 
nerambursabilă acordată va fi recuperată în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

(3) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pe teritoriul mai multor judeţe, rezilierea unui 
contract de lucrări pe teritoriul unuia dintre judeţe sau nerealizarea unui segment din traseu nu 
conduce la rezilierea prezentului contract de finanţare, în condiţiile menţinerii conectivităţii directe 
sau indirecte la coridoarele TEN T a segmentelor realizate. în această situaţie, AM va recupera sumele 
aferente segmentelor nerealizate de la liderul de parteneriat/parteneri.

(4) Beneficiarul se obligă să îndeplinească obligaţiile asumate privind conectivitatea directă sau indirectă 
la coridoarele TEN T, în conformitate cu prevederile acordului cadru de colaborare, incluse în Anexa 2 
(doi) - Cererea de finanţare, în caz contrar Beneficiarul se obligă să restituie finanţarea nerambursabilă 
acordată, în condiţiile prezentului Contract.

(5) Beneficiarul se obligă ca în urma implementării Proiectului să asigure funcţionalitatea integrală a 
traseului conectat cu coridoarele TEN T, inclusiv a segmentelor de drum finanţate prin alte surse, în 
caz contrar AM va rezilia prezentul contract şi va recupera integral finanţarea nerambursabilă 
acordată.
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(7)

(8)

(9)

(6) în îndeplinirea atribuţiilor legate de monitorizarea prezentului Contract, în cazul apariţiei riscului 
privind neîndeplinirea obiectivelor proiectului legate de conectivitatea directă sau indirectă la 
coridoarele TEN T şi/:âu de funcţionalitatea integrală a traseului conectat cu coridoarele TEN T, Ol are 
obligaţia notificării AM asupra situaţiei identificate, în termen de 5 zile calendaristice, propunând 
rezilierea contractului de finanţare şi recuperarea finanţării nerambursabile acordate în condiţiile 
prezentului contract de finanţare, dacă este cazul. AM va analiza şi va decide în consecinţă.
AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de 
judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, dacă Beneficiarul nu 
prezintă Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public sau extrasul de carte funciară actualizat 
cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) pentru obiectivele 
proiectului (acolo unde este cazul) până la data emiterii autorizaţiei de construire, dar nu mai târziu de 
un termen de maxinj 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare a prezentului 
Contract, dar nu mat târziu de data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului. Ol are 
obligaţia monitorizări termenului de 12 luni anterior menţionat şi realizarea demersurilor necesare 
pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.
AM va considera Con Tactul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de 
judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, dacă Beneficiarul nu 
prezintă raportul expertului ANEVAR, privind valoarea terenului achiziţionat (conform HG 353/2012 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din Romârjia precum şi Ordonanţa nr 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării 
bunurilor), nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de 
finanţare a prezentului Contract, dar nu mai târziu de data de finalizare a perioadei de implementare a 
proiectului. Ol are obligaţia monitorizării termenului de 12 luni anterior menţionat şi realizarea 
demersurilor necesar? pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.
AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de 
judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, dacă Beneficiarul nu 
prezintă, pentru porţiunile de drum pentru care s-au iniţiat procedurile de reclasificare a acestuia în 
categoria drumurilor judeţene, in termenul maxim de 1 an de la încheierea contractului de finantare- 
a anexei la HG 540/^000, aprobate privind încadrarea in categoria drumurilor judeţene, dar nu mai 

izare a perioadei de implementare a proiectului.
(10) (dacă este cazul). Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, 

finanţate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii 
de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte / bunuri către o terţă parte, cu excepţia 
activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate a 

astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din cadrul Condiţiilor 
generale. Transmiterea dreptului de folosinţă asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o 
terţă parte pentru îrjdeplinirea activităţilor corespunzătoare obiectivelor proiectului, se poate face 

în condiţiile legii, precum şi a prevederilor art. 107 din Tratatul privindnumai prin licitaţie 
Funcţionarea Uniunii feuropene.

(11) Modificările efectuat 
Generale şi respectiv 
74,5 milioane de eurjb, 
Prevederile prezent 
implementate în pârtie

ului

asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Condiţii 
art. 8 din Condiţii Specifice POR 2014-2020 nu poate depăşi valoarea totală de 
i, calculată la cursul Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

alineat se aplică inclusiv pentru valoarea totală cumulată a proiectelor 
eneriat sau cu acord - cadru de colaborare.



Articolul 3 -  Menţinerea parametrilor tehnici şi a altor elemente de siguranţă rutiera aferente investiţiei 
până la finalizarea perioadei de durabilitate a contractului de finanţare.

(1) Beneficiarul se obligă ca până la finalizarea perioadei prevăzute la art. 2, alin. (5) din Condiţii Generale 
să asigure/respecte următoarele elemente asumate prin anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare:

a. nivelul parametrilor tehnici asumaţi prin proiect referitori la: portanţă, viteza medie de 
deplasare, elemente de siguranţa rutieră, etc

b. menţinerea în stare optimă a staţiilor de călători modernizate/construite prin proiect
c. menţinerea în stare optimă a pistelor de biciclişti, trotuarelor modernizate/construite
d. menţinerea în stare optimă a aliniamentelor de arbori situate de-a lungul cailor de transport 

şi investiţiilor suplimentare pentru protecţia drumului respectiv faţă de efectele generate de 
condiţii meteorologice extreme.

(2) în cazul nerespectării prevederilor alin. (1), proiectul devine ne-eligibil, situaţie în care AM va rezilia 
contractul de finanţare şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract. în acest sens, Ol are obligaţia notificării AM asupra situaţiei 
identificate la alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice, propunând rezilierea contractului de 
finanţare şi recuperarea finanţării nerambursabile acordate în condiţiile prezentului contract de 
finanţare.


