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Noiembrie 2017
Sinteza modificărilor ghidului specific aferent apelurilor cu nr.POR 2016/6/6.1/2- Axa prioritară 6,
Prioritatea de investiții 6.1-

Ghidul specific priorității de investiții
Modificare
Sectiunea
4.1,
pct
12)
Documente
privind
proprietate/administrare/folosință a suprafețelor incluse în proiect

dreptul

de

I.

I.

1. Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care
să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu
maxim 30 de zile

1. Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care
să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii (emis
cu maxim 30 de zile

înaintea depunerii proiectului).
Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția ca
cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la primirea notificarii privind
demararea etapei precontractuale în conformitate cu prevederile ghidului general, secțiunii 8.5
Etapa precontractuală, solicitantul să depună un extras de carte funciară cu înscrierea definitivă
a dreptului de proprietate, în caz contrar proiectul fiind respins. Aceste documente vor fi însoțite
de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție care se realizează în
cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – Model K din anexa 6.1.4- Modelul cererii de
finanţare la prezentul Ghid
2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia
în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.
Sau
II. Documentatia transmisa in vederea modificarii Hotărârii Guvernului privind proprietatea
publică respectiv(*):
1. un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public judeţean sau de interes
local insusit de consiliile judeţene/ de consiliile locale (dupa caz), insotit de HCJ/HCL de
modificare/ completare a inventarului existent si
2. dovada transmiterii catre consiliul judeţean, a HCJ/HCL de modificare/ completare a
inventarului existent în vederea centralizarii,
precum şi
3. dovada transmiterii de catre Consiliul Judetean sau Institutia Prefectului, catre Guvern, a
proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea/completarea inventarului public (in
conformitate cu art 21 din
Legea Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si
completarile ulterioare).
(*)cu condiția ca în etapa precontractuală dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate
de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale să

înaintea depunerii proiectului).
Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția ca
cel mai târziu în termenul maxim de 1 an de zile de la intrarea în vigoare a contractului de
finanțare, solicitantul să depună un extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului
de proprietate, în caz contrar contractul de finanțare urmând a fi reziliat. Aceste documente
vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție care se
realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – Model K din anexa 6.1.4Modelul cererii de finanţare la prezentul Ghid
2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia
în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.
Sau
II. Documentatia transmisa in vederea modificarii Hotărârii Guvernului privind proprietatea
publică respectiv(*):
1. un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public judeţean sau de interes
local insusit de consiliile judeţene/ de consiliile locale (dupa caz), insotit de HCJ/HCL de
modificare/ completare a inventarului existent si
2. dovada transmiterii catre consiliul judeţean, a HCJ/HCL de modificare/ completare a
inventarului existent în vederea centralizarii,
precum şi
3. dovada transmiterii de catre Consiliul Judetean sau Institutia Prefectului, catre Guvern, a
proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea/completarea inventarului public (in
conformitate cu art 21 din
Legea Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si
completarile ulterioare).
(*)cu condiția ca în termenul maxim de 1 an de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare
să se prezinte Hotărârea de Guvern aprobată sau documente cadastrale şi înregistrarea
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se prezinte Hotărârea de Guvern aprobată sau documente cadastrale şi înregistrarea
imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și
încheierea), în termen de valabilitate.

imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și
încheierea).

Ghidul specific, secțiunea 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, pct 13
.....In situația contractelor de lucrări încheiate sau a lucrărilor demarate se va anexa la
documentație Proiectul tehnic însoțit de devizul general intocmit conform legislației în vigoare si
expertiza tehnica, urmând ca evaluarea tehnică și financiară + PT să se realizeze în baza
acestora.
Dacă solicitantul de finanțare depune SF/DALI la cererea de finantare: are obligatia lansarii
achizitiei de PT in SEAP in termen de 2 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar
termenul maxim pentru lansarea achiziției de execuție lucrări este de 9 (nouă) luni, termene
calculate de la intrarea în vigoare a contractului.
Dacă solicitantul de finanțare depune PT la cererea de finantare: are obligatia lansarii achizitiei
de execuție lucrări în termen de 2 luni de la data semnării contractului de finanțare.
In cazul neîndeplinirii acestor condiții, contractul de finanțare poate face obiectul rezilierii de
către AMPOR.
Dacă solicitantul de finanțare depune SF/DALI la cererea de finantare și în cererea de finanțare
prevede o singură achiziție PT+execuție: are obligatia lansarii procedurii in SEAP in termen de 2
luni de la semnarea contractului de finanțare.
In contractul de finantare se introduc aceste clauze privind obligațiile Beneficiarului.

....In situația contractelor de lucrări încheiate sau a lucrărilor demarate se va anexa la
documentație Proiectul tehnic însoțit de devizul general intocmit conform legislației în vigoare
si expertiza tehnica, urmând ca evaluarea tehnică și financiară + PT să se realizeze în baza
acestora.

Ghid specific Sectiunea 4.2 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, pct 3 și pct 7
3.Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de
finanțare, modificări asupra acordului de parteneriat/ asupra acordului cadru de colaborare,
asupra declarației de angajament, precum și asupra mandatului special/dispozitiei (dacă este
cazul)
Declarația de angajament va respecta informațiile din ultima formă a bugetului proiectului.

Declarația de angajament va respecta informațiile din ultima formă a bugetului proiectului.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor depune aceste documente.

Obs referitoare la Declarația de angajament:
La momentul etapei de precontractare (se pot selecta opţiunile, după caz)
dacă este cazul Să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea definitivă a
dreptului de proprietate publică și să prezinte Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului
public sau extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de
proprietate publică (inclusiv încheierea) cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire
aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în
vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat, iar
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sumele plătite vor fi recuperate.
Să realizeze demersurile necesare pentru deținerea dreptului legal pentru a desfășura
activitățile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv să realizeze demersurile necesare pentru
obținerea autorizației de construire și/sau a avizelor/acordurilor legale necesare pentru
implementarea activităților proiectului, la termenele prevăzute în cadrul ghidului specific
aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul);
În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor depune aceste documente.

7.Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate /administrare/folosință,
superficie etc.

7.Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate /administrare/folosință,
superficie etc.

In cazul în care la depunerea cererii de finanțare s-a depus documentatia transmisa in vederea
modificarii Hotărârii Guvernului privind proprietatea publică prevăzută la Secțiunea 4.1, pct 12)
a prezentului ghid, în mod obligatoriu se va prezenta în etapa precontractuală, dar nu mai târziu
de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind
demararea etapei precontractuale,prin excepție de la termenul mai sus menționat, Hotărârea
de Guvern aprobată sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extrase de
carte funciară actualizate și în termen de valabilitate din care să rezulte intabularea, precum și
încheierea), în copie conform cu originalul,Este obligatorie îndeplinirea condiției privind
înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară
aferente cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la primirea notificarii
privind demararea etapei precontractuale în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5 Etapa
precontractuală a ghidului solicitantului-Condiții generale.

Obs: In cazul în care la depunerea cererii de finanțare s-a depus documentatia transmisa in
vederea modificarii Hotărârii Guvernului privind proprietatea publică prevăzută la Secțiunea
4.1, pct 12) a prezentului ghid, se poate încheia contractul de finanțare cu condiția ca în
termenul maxim de 1 an de zile de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, solicitantul
să depună Hotărârea de Guvern aprobată sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor
în registre (extrase de carte funciară actualizate și în termen de valabilitate din care să rezulte
intabularea, precum și încheierea), în caz contrar contractul de finanțare urmând a fi reziliat.
Pentru situațiile în care s-au depus documente privind înscrierea provizorie în cartea funciară a
dreptului de proprietate, se poate încheia contractul de finanțare cu condiția ca cel mai târziu în
termenul maxim de 1 an de zile de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, solicitantul
să depună un extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în caz
contrar contractul de finanțare urmând a fi reziliat.

Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de
investiție care se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – Model K la
anexa 6.1.4- Modelul cererii de finanţare la prezentul Ghid; Plan de amplasament vizat de OCPI
pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; Plan al situației propuse pentru realizarea
investiţiei elaborat de proiectant conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin execepție, Modelul N – Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația
bazinală de ape si Consiliul județean, se poate transmite către AM POR/OI până la momentul
contractării proiectului.

Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de
investiție care se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – Model K la
anexa 6.1.4- Modelul cererii de finanţare la prezentul Ghid; Plan de amplasament vizat de OCPI
pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să
fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; Plan al situației propuse pentru realizarea
investiţiei elaborat de proiectant conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin excepție, Modelul N – Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația
bazinală de ape si Consiliul județean, se poate transmite către AM POR/OI până la momentul
contractării proiectului.
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Sectiunea 5.3.1 Clauze contractuale specifice
Clauzele specifice se modifică/ completează conform condițiilor de acordare a finanțării în
cadrul priorității de investiții 6.1 a POR.

Clauzele specifice se modifică/ completează conform condițiilor de acordare a finanțării în
cadrul priorității de investiții 6.1 a POR.

Acestea se referă, în principiu, la următoarele aspecte:

Acestea se referă, în principiu, la următoarele aspecte:

- Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării și/sau prin implementarea
complementară a proiectelor pentru care s-a incheiat un acord cadru de colaborare nu conduce
la atingerea obiectivelor privind conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN T;
beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de către AM POR.

- Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării și/sau prin implementarea
complementară a proiectelor pentru care s-a incheiat un acord cadru de colaborare nu conduce
la atingerea obiectivelor privind conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN T;
beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de către AM POR.

- Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării nu asigură funcționalitatea (starea
bună) integrală a drumului respectiv, inclusiv a tronsoanelor de drum finanțate din alte surse,
conform celor asumate de către beneficiar; beneficiarul va returna din surse proprii sumele
virate de către AM POR.

- Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării nu asigură funcționalitatea (starea
bună) integrală a drumului respectiv, inclusiv a tronsoanelor de drum finanțate din alte surse,
conform celor asumate de către beneficiar; beneficiarul va returna din surse proprii sumele
virate de către AM POR.

- În cazul unui traseu contractat in integralitatea sa, in cadrul mai multor contracte de finantare
(Acord cadru de colaborare), rezilierea unui contract de finanțare nu produce efecte asupra
celorlalte contracte dacă este îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind
conectivitatea. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, celelalte contracte sunt
suspendate și prelungite automat cu 6 luni (dar nu mai mult de 31.12.2023), perioadă în care
pentru segmentul/tronsonul/proiectul reziliat se pot identifica alte surse de finanțare. În cazul în
care în termenul de 6 luni nu sunt asigurate surse alternative de finanțare, celelalte contracte
sunt reziliate în baza clauzelor suspensive, iar beneficiarul/beneficiarii returnează din surse
proprii sumele virate de către AM POR.

- În cazul unui traseu contractat in integralitatea sa, in cadrul mai multor contracte de finantare
(Acord cadru de colaborare), rezilierea unui contract de finanțare nu produce efecte asupra
celorlalte contracte dacă este îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind
conectivitatea. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, celelalte contracte sunt
suspendate și prelungite automat cu 6 luni (dar nu mai mult de 31.12.2023), perioadă în care
pentru segmentul/tronsonul/proiectul reziliat se pot identifica alte surse de finanțare. În cazul
în care în termenul de 6 luni nu sunt asigurate surse alternative de finanțare, celelalte contracte
sunt reziliate în baza clauzelor suspensive, iar beneficiarul/beneficiarii returnează din surse
proprii sumele virate de către AM POR.

- În cazul unui traseu contractat in integralitatea sa, pe teritoriul mai multor județe, in cadrul
unui singur contract de finantare cu lider de parteneriat (Acord de parteneriat), rezilierea unui
contract de lucrări pe teritoriul unuia dintre județe sau nerealizarea investiției în termenul
asumat prin contract nu conduce la rezilierea întregului contract de finanțare dacă este
îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind conectivitatea pentru tronsoanele
finalizate. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, contractul urmează a fi reziliat, iar
partenerii vor returna proporțional sumele virate de către AM POR.

- În cazul unui traseu contractat in integralitatea sa, pe teritoriul mai multor județe, in cadrul
unui singur contract de finantare cu lider de parteneriat (Acord de parteneriat), rezilierea unui
contract de lucrări pe teritoriul unuia dintre județe sau nerealizarea investiției în termenul
asumat prin contract nu conduce la rezilierea întregului contract de finanțare dacă este
îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind conectivitatea pentru tronsoanele
finalizate. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, contractul urmează a fi reziliat,
iar partenerii vor returna proporțional sumele virate de către AM POR.

- obligativitatea beneficiarului de a lansa în SEAP achizitia servicii elaborare PT in termen de 2
luni de la semnarea contractului de finantare dacă solicitantul de finanțare depune
documentație tehnico economică faza SF/DALI anexată la cererea de finantare; în caz contrar
contractul de finanțare se poate rezilia.

-

- obligativitatea beneficiarului de a lansa în SEAP procedura de achizitie lucrari de execuție in
termen de 2 luni de la semnarea contractului de finantare în cazul în care beneficiarul a depus
documentația faza PT, anexă la cererea de finantare; în caz contrar contractul de finanțare se
poate rezilia.
-

obligativitatea beneficiarului de a lansa în SEAP procedura de achizitie executie lucrari in

-

Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără
punere în intarziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă
formalitate, dacă Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu
înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică 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 maxim 12 luni de la data
intrării în vigoare a contractului de finanțare a prezentului Contract. OI are obligația
monitorizării termenului de 12 luni anterior menționat şi realizarea demersurilor
necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior
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termen de 9 (nouă) luni de la semnarea contractului de finantare în cazul în care solicitantul a
depus documentația faza SF/DALI anexă la cererea de finantare; în caz contrar contractul de
finanțare se poate rezilia.

menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, iar
AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.

- Asigurarea durabilitatii investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății
finale în cadrul contractului de finantare. Pe această durată se va asigura:

- Asigurarea durabilitatii investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății
finale în cadrul contractului de finantare. Pe această durată se va asigura:

- nivelul parametrilor tehnici asumați prin proiect referitori la: portanță, viteza medie
de deplasare, elemente de siguranța rutieră,

- nivelul parametrilor tehnici asumați prin proiect referitori la: portanță, viteza
medie de deplasare, elemente de siguranța rutieră,

- menținerea în stare bună a stațiilor de călători modernizate/construite prin proiect

- menținerea în stare bună a stațiilor de călători modernizate/construite prin proiect

- menținerea în stare bună a pistelor de bicicliști, trotuarelor modernizate/construite

- menținerea în stare bună a pistelor de bicicliști, trotuarelor modernizate/construite

- menținerea în stare bună a aliniamentelor de arbori situate de-a lungul cailor de
transport și investițiilor suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de
efectele generate de condiții meteorologice extreme

- menținerea în stare bună a aliniamentelor de arbori situate de-a lungul cailor de
transport și investițiilor suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de
efectele generate de condiții meteorologice extreme

- recomandările ce rezultă din auditul de siguranță rutieră se vor îndeplini și respecta
pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare.
- Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului
înconjurător și de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și
tratament, facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, pentru
care proiectul a fost punctat în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară, AMPOR poate
rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată, inclusiv
dobânzile/penalizările aferente.
-Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii
defavorizate, beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane din categorii
defavorizate sau va justifica imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea
perioadei de implementare.
AMPOR va analiza respectarea prevederilor antemenționate și, după caz, poate rezilia
Contractul de finanțare.

Beneficiarul va respecta, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare,
următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a
recuperării integrale a finanțării acordate:
o

AM POR poate rezilia contractul de finanțare dacă

In termen de 10 de zile de la semnarea de către toate părțile (/intrarea in vigoare) a
contractului de finanțare beneficiarul NU va depune la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională,
documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele a căror lucrări au fost
începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral
-

Beneficiarul nu lansează în SEAP procedura de achizitie PT in termen de 2 luni de la

AMPOR va analiza respectarea prevederilor antemenționate și, după caz, poate rezilia
Contractul de finanțare.
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semnarea contractului de finantare în cazul în care beneficiarul a depus SF/DALI la cererea de
finantare.
Beneficiarul nu lansează în SEAP procedura de achizitie executie lucrari in termen de 9 luni
de la semnarea contractului de finantare dacă care beneficiarul a depus SF/DALI la cererea de
finantare.
Beneficiarul nu lansează în SEAP procedura de achiziție execuție lucrări în termen de 2
luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul în care a depus PT anexă la cererea de
finanțare.

Anexa 6.1.1 la Ghidul specific Grila CAE, criteriul referitor la Demonstrarea drepturilor asupra
infrastructurii, pag 13
Demonstrarea drepturilor asupra infrastructurii
Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu
autorizație de construire)
Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului la
finanțare trebuie să demonstreze, după caz:
a)

Dreptul de proprietate publică

d)

Dreptul de proprietate publică

b)

Dreptul de administrare

e)

Dreptul de administrare

c) Dreptul de folosință, superficie etc, cu excepțiile de la ghidul solicitantului condiții generale prevăzute de ghidul specific prevăzute de ghidul specific
Drepturile anterior mentionate trebuie dovedite anterior completarii cererii de
finanțare. Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de
proprietate cu condiția ca cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile lucratoare de la
primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale în conformitate cu
prevederile ghidului general, secțiunii 8.5 Etapa precontractuală, solicitantul să
depună un extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate.
1.

Drepturile asupra infrastructurii sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi
realizată în conformitate cu documentația tehnico-economică?

2.

Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare/de folosință , superficie etc
solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie este acoperitoare pentru
durată menționată la articolul 71 din Regulamentul Parlamentului European și al
Consiliului nr. 1303/201311 în vederea asigurării caracterului durabil al investiției,
respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului
de finantare?

Această perioada se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului
de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de

1

Demonstrarea drepturilor asupra infrastructurii
Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu
autorizație de construire)
Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului la
finanțare trebuie să demonstreze, după caz:

f) Dreptul de folosință, superficie etc, cu excepțiile de la ghidul solicitantului condiții generale prevăzute de ghidul specific prevăzute de ghidul specific
1.Drepturile asupra infrastructurii sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi
realizată în conformitate cu documentația tehnico-economică?
2.Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare/de folosință , superficie
etc solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie este acoperitoare pentru
durată menționată la articolul 71 din Regulamentul Parlamentului European și al
Consiliului nr. 1303/201312 în vederea asigurării caracterului durabil al investiției,
respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul
contractului de finantare?
Această perioada se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului
de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de
efectuare a plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.
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efectuare a plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Declarația de angajament MODEL D

S-au inclus următoarele precizări la final:
La momentul etapei de precontractare (se pot selecta opţiunile, după caz)
dacă este cazul Să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea definitivă a
dreptului de proprietate publică și să prezinte Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului
public sau extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de
proprietate publică (inclusiv încheierea) cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire
aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în
vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat, iar
sumele plătite vor fi recuperate.
Să realizeze demersurile necesare pentru deținerea dreptului legal pentru a desfășura
activitățile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv să realizeze demersurile necesare pentru
obținerea autorizației de construire și/sau a avizelor/acordurilor legale necesare pentru
implementarea activităților proiectului, la termenele prevăzute în cadrul ghidului specific
aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul);

Anexa nr 17 la Ordinul 6302/03.10.2017

La art 1. S-a inclus un nou punct (7) și s-a renumerotat articolul:
(7) 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
autorizației de construire, dar nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în
vigoare a contractului de finanțare a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării
termenului de 12 luni anterior menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea
corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio
cerere de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări
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(1) Beneficiarul se obligă ca până la finalizarea perioadei prevăzute la art. 2, alin. (5) din
Condiții Generale să asigure/respecte următoarele elemente asumate prin anexa 2 (doi)
- Cererea de finanțare:
a. nivelul parametrilor tehnici asumați prin proiect referitori la:
portanță, viteza medie de deplasare, elemente de siguranța
rutieră, etc
b. menținerea în stare optimă a stațiilor de călători
modernizate/construite prin proiect
c. menținerea în stare optimă a pistelor de bicicliști, trotuarelor
modernizate/construite
d. menținerea în stare optimă a aliniamentelor de arbori situate
de-a lungul cailor de transport și investițiilor suplimentare
pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate
de condiții meteorologice extreme.
e. Recomandările ce rezultă din auditul de siguranță rutieră

La art 2 (1) s-a eliminat pct e)
(2) Beneficiarul se obligă ca până la finalizarea perioadei prevăzute la art. 2, alin. (5) din
Condiții Generale să asigure/respecte următoarele elemente asumate prin anexa 2 (doi)
- Cererea de finanțare:
f. nivelul parametrilor tehnici asumați prin proiect referitori la:
portanță, viteza medie de deplasare, elemente de siguranța
rutieră, etc
g. menținerea în stare optimă a stațiilor de călători
modernizate/construite prin proiect
h. menținerea în stare optimă a pistelor de bicicliști, trotuarelor
modernizate/construite
i.
menținerea în stare optimă a aliniamentelor de arbori situate
de-a lungul cailor de transport și investițiilor suplimentare
pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate
de condiții meteorologice extreme.

