




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A

1
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic 

Delta Dunării – Municipiul Tulcea prin echipare educațională 
26.636.225,16 MDRAP/ADRSE iunie 2019 159.830,40 26.476.394,76

2
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic 

Henri Coandă – Municipiul Tulcea prin echipare educațională 
18.677.401,96 MDRAP/ADRSE august 2019 137.394,42 18.540.007,54

3
Reabilitare si extindere clădire Grădinița cu Program Prelungit nr. 

13, Aleea Trifoiului municipiul Tulcea 
4.938.055,24 MDRAP/ADRSE iulie 2019 343.638,93 4.594.416,31

4
Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10m, 

Tulcea
28.749.434,19 MDRAP octombrie 2019 33.224,80 28.716.209,39

5

Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul 

Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul 

public 

98.217.383,15 MLPDA/ADRSE mai 2020 637.431,45 97.579.951,70

6 Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea 21.437.020,77 MLPDA/ADRSE februarie 2020 412.048,65 21.024.972,12

7 Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea 12.516.255,60 MLPDA/ADRSE iunie 2020 79.397,00 12.436.858,60

8
Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din str.Gării, bl.13, 

bl.14, bl15, bl.16, bl.17,bl.18, bl.19, bl.20, bl.21 
22.666.266,70 MLPDA/ADRSE iunie 2020 267.750,00 22.398.516,70

9
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr.14, 

bl.7 - Municipiul Tulcea 
1.449.598,57 MLPDA/ADRSE mai 2020 154.405,30 1.295.193,27

10
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr. 8, bl. 

4 - Municipiul Tulcea 
1.693.714,88 MLPDA/ADRSE iulie 2020 143.492,45 1.550.222,43

11
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr.24, 

bl.12 - Municipiul Tulcea 
1.416.788,70 MLPDA/ADRSE iulie 2020 137.956,15 1.278.832,55

TOTAL 238.398.144,92 2.506.569,55 235.891.575,37

Plati efectuate

PROIECTE IN IMPLEMENTARE

No. Denumire proiect Valoare proiect Contractor Data de inceput Ramas de plata



Imprumut 2021 2022 2023

532.724,51 532.724,51 10.740,00 310.000,00 211.984,51 martie 2023 In implementare

539.374,05 539.374,05 10.000,00 529.374,05 septembrie 2022 In implementare

2.484.843,54 2.484.843,54 318.600,00 2.166.243,54 februarie 2022 In implementare

4.298.988,68 4.498.988,68 22.050,00 4.476.938,68 decembrie 2022 In implementare

15.095.220,70 15.405.220,70 7.640,00 15.397.580,70 august 2022 In implementare

452.715,78 452.715,78 452.715,78 decembrie 2021 In implementare

4.284.435,79 4.453.194,64 740,00 4.452.454,64 octombrie 2022 In implementare

9.750.816,49 9.950.816,49 362.400,00 9.588.416,49 aprilie 2022 In implementare

647.652,32 647.652,32 647.652,32 octombrie 2021 In implementare

782.848,86 782.848,86 734.000,00 48.848,86 aprilie 2022 In implementare

647.240,43 647.240,43 601.000,00 46.240,43 aprilie 2022 In implementare

39.516.861,15 40.395.620,00 3.167.538,10 37.016.097,39 211.984,51

PROIECTE IN IMPLEMENTARE

Ramas de plata 

(contributie+ch. 

neeligibile) Scadenta lucrare Stadiu proiect

Din imprumut
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CONTRACTUL DE FINANȚARE 

Nr……………./…………. 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3: SPRIJINIREA  TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI 
A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, 
ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR 

OPERAŢIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE 

BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL TULCEA 

TITLUL PROIECTULUI: Modernizarea sediului primariei Municipiului Tulcea 

Cod SMIS 2014+: 131543 

 

OPISUL 

Documentul 
Data 
emiterii 

Perioada de 
valabilitate 

De la 
pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanțare - - 1 1 

Contractul de finanțare - - 1 13 

Anexa 1 – Condiții specifice - - 14 25 

Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul 
fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR 

- -   

Formularul Cererii de finanţare - - 26 97 

Documentele statutare ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă 
este cazul) (actualizate/consolidate) 

27.06.2016 - 98 109 

Documente privind identificarea reprezentantului legal al 
solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor 

26.09.2012 06.09.2072 110 111 

Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția 
solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată) 

18.02.2020 - 112 115 

Declaraţia de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a 
partenerilor (la momentul contractarii) 

18.02.2020 - 116 120 

Declaraţia privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este 
cazul, a partenerilor (actualizată) 

14.08.2020 - 121 123 

Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă 
este cazul (actualizat) 

- -   

Documente de proprietate (actualizate) 18.02.2020 - 124 129 

(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități 
publice decât solicitantul) Declaraţia ocupantului prin care îşi 
exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția 

- -   

(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în 
folosință gratuită/concesionate unor de persoane juridice și sunt 
ocupate de acestea) Declaraţia ocupantului prin care îşi exprimă 
acordul ca Solicitantul să realizeze investiția 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

Adriana
Casetă text
5570

Adriana
Casetă text
10.06.2020
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Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată 
la bugetul local, precum și la bugetul de stat (pentru fiecare 
membru al parteneriatului, dacă este cazul) 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului și, dacă este 
cazul, al partenerilor 

11.02.2020 - 

130 

 

137 

136 

 

138 

Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la 
finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de 
coeziune a Uniunii Europene”; Formularul nr.1 - "Fişa de 
fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanțat din 
fonduri europene” (conform HG nr. 93/2016) 

- - 139 151 

Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de 
aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI 
sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa 
privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată 
prin proiect (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă 
este cazul) 

25.07.2019 - 152 170 

Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului 
(cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în 
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 
etapei de evaluare și selecție (pentru fiecare membru al 
parteneriatului, dacă este cazul) 

14.02.2020 - 171 173 

Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al 
componentelor din cererea de finanțare, dacă e cazul, în 
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 
etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul 

Doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de 
lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod 
fizic sau financiar înainte de depunerea  cererii de finanțare: 

➢ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de 
către reprezentantul legal al socitantului, de către 
dirigintele de şantier şi de către constructor.  

➢ Deviz detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al 
lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor 
ce urmează a mai fi executate. 

19.07.2019 - 174 176 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu 
încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-
eligibile, actualizată la momentul contractării, dacă e cazul 

- - 177 190 

Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de 
construire) și, dacă e cazul,  Autorizaţia de construire 

04.09.2017 - 191 198 

(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea 
cheltuielilor aferente documentului strategic) Declarația pe 
proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară 
că sumele aferente realizării strategiei de eficiență 
energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din 
fonduri publice/comunitare 

- - - - 

Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată 
de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul 

- - 199 200 
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Anexa 3 - Buget - - 201  

Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată - - 202 203 

Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării - - 204 206 

Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor - - 207 212 

Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate - - 213 217 

Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea - - 218  

Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante - - 219 226 
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Părțile 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 
050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion ŞTEFAN, Ministrul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 

 

şi 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020,  cu sediul în Strada Anghel Saligny, nr.24, cod 810118, municipiul Braila, 
judetul Braila, tel 0339. 40.10.18-20,  fax 0339.40.10.17, cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal de 
Domnisoara Luminita MIHAILOV, având funcţia de Director General, denumită în cele ce urmează OI 

 

și 

 

UAT Municipiul Tulcea, cod de identificare fiscală 4321429,  cu sediul în Municipiul Tulcea, România, Str. Pacii nr. 20, 
judetul Tulcea, cod postal 820033, România, telefon 0240511440, fax 0240517736, poștă electronică 
proiecte@primaria-tulcea.ro, reprezentată legal prin domnul Constantin HOGEA, primar, identificat prin CI seria TC, 
nr. 311111, CNP 1570906364224, în calitate de Beneficiar al finanțării,  

 

 

 

Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere 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; 

(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 si 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) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

  

Condiții generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM, după 

caz OI, pentru implementarea Proiectului cod SMIS 131543, intitulat: Modernizarea sediului primariei 
Municipiului Tulcea, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv  Anexele care fac parte integrantă din acesta.   

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract și legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia. 
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(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și naţională aplicabile acestuia. 

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 67 luni, respectiv între data 04.05.2017 și data 30.11.2022, 
aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Perioada de implementare a  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu 
prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.   

(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, 
perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în 
categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelate categorii de beneficiari, de la efectuarea plații 
finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare 
dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor 
ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de 
producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM. 

 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.516.255,60 lei 
(doisprezecemilioanecincisutesaisprezecemiidouasutecincizecisicincileisisaizecibani), după cum urmează: 

 

 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Lider 
12.516.255,60 

8.399.816,15 
8.399.816,15 

7.139.843,74 85 1.091.976,07 13 167.996,34 2 
4.116.439,45 

 

Partener           

Total 
12.516.255,60 

8.399.816,15 
8.399.816,15 

7.139.843,74 85 1.091.976,07 13 167.996,34 2 
4.116.439,45 

 

 

 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 8.231.819,81 lei 
(optmilioanedouasutetreizecisiunumiioptsutenouasprezeceleisioptzecisiunubani), echivalentă cu 98% din 
valoarea totală  eligibilă, care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor 
activităţilor/subactivităţilor din cererea de finanţare. 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de 
Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 
anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plată a 
cheltuielilor la contract şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma 
prevăzută la alin.(2), dacă este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzuta în coloana [2 (doi)/5 (cinci) 
după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, 
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cu respectarea intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea de 
finanţare.  

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  
(b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de 
Finanțare şi să fie efectuate în  termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanțare. 

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - 
Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de 
rambursare şi plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare 
şi plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de 
rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe 
perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile 
lucrătoare.  

(3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în 
care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă 
cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. 

(5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul 
de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI 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 programului 
aferent. 

Articolul 7 Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în 
concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare 
a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși 
perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice . 

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la  aspectele survenite de natură să 
afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în 
care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. 
Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă. 
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(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism 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. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează 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. Beneficiarul este obligat să 
informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în 
termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(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 AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii 
ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană 
şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este  obligat să restituie suma aferentă 
documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar 
in cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 
aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, 
actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor 
neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3  din Contractul de Finanțare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, 
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/europene privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor 
de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/OI documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/plată, 
spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru 
asigurarea durabilității, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei 
ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 
obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a 
imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau 
independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, referitoare 
la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de 
stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice 
document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului 
Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. 
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(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii 
de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare. 

(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsuri de 
informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM/OI, 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. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situaţie care poate determina încetarea sau 
întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa decidă cu privire la masurile corespunzătoare 
conform Condițiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM și OI vor fi degrevate 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.  

(25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele 
necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 

(26) 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 europene. 

(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta 
informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră 
încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în 
care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii 
Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale. 

(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității 
și impactului acestuia. 

B. Drepturile și obligațiile AM/OI 

(1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.  

(2) AM/OI 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.  

(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) 
zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului. 

(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în 
conformitate cu Anexele 5 (cinci) ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” și 6 (șase) ”Condiții de rambursare 
și plată a cheltuielilor”. 

(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de 
finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanţare la 
AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.  

(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 
din prezentul contract.  
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(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  

(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului 
care face obiectul prezentului contract de finanţare.  

(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală 
transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată,devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 
66/2011. 

(10) AM/OI 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.  

(11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice 
de informare. 

(12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării 
și calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea și contractarea  

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 
obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau 
transformare a obligaţiilor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări și completări 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor 
şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanțare, cu 
excepţiile menţionate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia 
de a o transmite OI/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este 
intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de 
asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (două 
zeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă 
prin  proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic 
justificate. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care, prin actul 
adiţional, sau prin notificare, dupa caz, 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. 

(6) 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 sau care ar fi contrare 
principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată  
AM/OI, în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii 
bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, 
după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că 
acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu 
justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie 
bugetară, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este 
cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului  de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile; 
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(f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract 

(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării 
la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu 
este respinsă de către AM/OI. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către parți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la  
intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor  
(b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 
161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor. 

Articolul 11 Nereguli  

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în 
conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice  aferente contractelor de 
lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții 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. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către 
AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația 
nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea  

(1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 
9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea. 

Articolul 13 Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit 
după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(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 de la data apariției și 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 de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 
(cinci) zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de 
forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, 
în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a 
acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 
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(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe 
o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la 
expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
Contractului de Finanțare. 

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract. 

(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală 
a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) luni de la 
data intrării în vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în 
care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale; 

(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de 
finanțare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau 

europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru 
aceleași costuri in ultimii 3/5 ani, după caz. 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul parților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă 
este cazul. 

(4) In situația incălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale şi de 
investiţii (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează. 

Articolul 15 Soluționarea litigiilor 

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
românești competente. 

Articolul 16 Corespondența 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace 
electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va 
purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese: 

(a) Pentru Beneficiar: Municipiul Tulcea, România, Str. Pacii nr. 20, judetul Tulcea, cod postal 820033, 
România 

(b) Pentru AM: str. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, România, cod poștal 050706 
 

(c) Pentru OI: Strada Anghel Saligny, nr.24, cod 810118, municipiul Braila, judetul Braila 

(3) AM/OI poate comunica prin Instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor 
prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată 

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea 
română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română. 

Articolul 18 Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având 
aceeaşi forţă juridică: 

 Anexa 1 – Condiții Specifice 
 Anexa 2 – Cererea de finanțare  
 Anexa 3 – Bugetul proiectului 
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 Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor 
 Anexa 5 – Acordarea si recuperarea pre-finanțării 
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor 
 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 
 Anexa 10 – Indicatori 
 Anexa 11 – Graficul de activități 
 Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra 
celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziții finale 

(1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru 
AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.   

(2) În situaţia în care între cele 3 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AM. 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

Ion ŞTEFAN,  

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

Luminita MIHAILOV 

Director general 

 

Semnătura:  

Data: 

 

 

UAT Municipiul Tulcea 

Constantin HOGEA 

Primar 

 

Semnătura:  

Data:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avizat 
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Jenica Craciun, Director 

Director DI POR 

 

 

 

 

Monica-Daniela Cristina 

Consilier juridic 

Biroul Juridic 
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CONTRACTUL DE FINANȚARE 

Nr……………./…………. 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3-  Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor 

OPERAȚIUNEA A-Clădiri rezidenţiale 

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

TITLUL PROIECTULUI: “EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STR. GARII BL. 13, BL.14, 
BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIATIA 45, MUNICIPIUL TULCEA” 

Cod SMIS 2014+: 130428 

 

OPISUL 

Documentul 
Data 

emiterii 
Perioada de 
valabilitate 

De la 
pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanțare n/a n/a     1    2 

Contractul de finanțare n/a n/a     3  12 

Anexa 1 – Condiții specifice n/a n/a   13 22 

Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui 
apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR 

n/a n/a 
23 379 

Formularul Cererii de finanţare n/a n/a 23 124 

Documentele statutare ale solicitantului (actualizate/consolidate) n/a n/a 125 130 

Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului 26.09.2012 06.09.2072 131 132 

Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția 
solicitantului, inclusiv a asociației/iilor de proprietari (actualizată) 

26.02.2020 n/a 
133 135 

Declaraţia de eligibilitate (la momentul contractarii) 20.02.2020 n/a 136 140 

Declarația privind eligibilitatea TVA (actualizată) 19.08.2019 n/a 141 144 

Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul 
local, precum și la bugetul de stat 

31.01.2020 
30 zile 

145 153 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului  30.01.2020 30 zile 154 155 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv 
anexa la aceasta, cu modificările și completările ulterioare (dacă a fost 
adoptată pentru fiecare bloc în parte, se va ataşa pentru fiecare 
componentă) 

24.04.2019 

n/a 

156 193 

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a 
cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

14.02.2020 
n/a 

194 196 

Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în 
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”; 
Formularul nr.1 - "Fişa de fundamentare a proiectului propus la 
finanţare/finanțat din fonduri europene” (conform HG nr. 93/2016) 

n/a n/a 

197 202 

Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de 
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul 

05.09.2019 n/a 
203 204 

(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor 
aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a 
solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării 
strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare 
din fonduri publice/comunitare 

n/a n/a 

n/a n/a 

sandan
Typewritten Text
5553

Mariana
Casetă text
04.06.2020
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Devizul centralizator actualizat al componentelor cererii de finanţare 25.03.2019 n/a 205 244 

Componenta  

Devizul general actualizat pentru proiectele de lucrări, în conformitate 
cu legislația în vigoare  

Doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte 
de depunerea  cererii de finanțare: 

➢ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către 
reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier 
şi de către constructor.  

➢ Deviz detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor 
executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 
executate. 

n/a n/a 

n/a n/a 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea 
acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la 
momentul contractării, dacă e cazul 

26.02.2020 n/a 
245 289 

Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, 
dacă e cazul,  Autorizaţia de construire 

02.07.2018 
02.07.2020 

290 298 

Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 
din Ghidul specific și în Anexa 3.1.A-4 “Situații particulare aplicabile” la 
Ghidul specific 

19.08.2019 n/a 
299 325 

Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 3, 4 și 5 din Anexa 3.1.A-
4 – Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația 
proiectantului privind conformitatea/ neconformitatea lucrărilor cu 
soluția tehnică a proiectului (Model J) 

19.08.2019 n/a 

326 379 

Anexa 3 – Bugetul proiectului n/a n/a 380 382 

Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată n/a n/a 383 384 

Anexa 5 -Acordarea și recuperarea prefinanțării n/a n/a 385 387 

Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor n/a n/a 388 392 

Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate n/a n/a 393 397 

Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea n/a n/a 398 398 

Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante n/a n/a 399 406 
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Părțile 

 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (succesor în drepturi şi obligaţii al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 
211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion ŞTEFAN, Ministrul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 

și 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu sediul în Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, 
Romania, cod poștal 810118, telefon: 0339.40.10.18, fax: 0339.40.10.17, poștă electronică: adrse@adrse.ro, cod de 
înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal prin doamna Luminita MIHAILOV, având funcţia de Director General, 
denumită în cele ce urmează OI  

 

și 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, cod de identificare fiscală 4321429, cu sediul în Municipiul 
Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România, telefon 0240511440 / 0240517736, posta 
proiecte@primaria-tulcea.ro, reprezentată legal prin domnul Constantin HOGEA, avand funcţia de Primar, identificat 
prin C.I. seria TC  nr. 311111, CNP nr. 1570906364224, în calitate de Beneficiar al finanțării, 

 

 

 

Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere 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; 

(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 si 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) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

  

Condiții generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM, după 
caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 130428, intitulat: „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR 
DE LOCUINTE DIN STR. GARII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIATIA 45, 
MUNICIPIUL TULCEA”   denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv  Anexele care fac parte integrantă din acesta.   

mailto:proiecte@primaria-tulcea.ro
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(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract și legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia. 

(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și naţională aplicabile acestuia. 

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 50 luni, respectiv între 01.03.2018 și 30.04.2022, aceasta 
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu 
prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.   

(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, 
perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în 
categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelate categorii de beneficiari, de la efectuarea plații 
finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare 
dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor 
ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de 
producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 22.666.266,70 lei 
(douazecisidouamilioanesasesutesaizecisisasemiidouasutesaizecisisaseleisisaptezecibani), după cum 
urmează: 

 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 
inclusiv TVA  

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Lider 22.666.266,70 21.525.750,36 21.525.750,36 10.978.132,69  51 1.937.317,52 9 8.610.300,15  40 1.140.516,34 

Partener n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Total 22.666.266,70 21.525.750,36 21.525.750,36 10.978.132,69  51 1.937.317,52 9 8.610.300,15  40 1.140.516,34 

 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 12.915.450,21 lei 
(douasprezecemilioanenouasutecincisprezecemiipatrusutecincizecileisidouazecisiunubani) echivalentă cu 60 
%  din valoarea totală  eligibilă, procent care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor 
activităţilor/subactivităţilor din cererea de finanţare 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de 
Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 
anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plată a 
cheltuielilor la contract şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma 
prevăzută la alin.(2), dacă este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzuta în coloana [2 (doi)/5 (cinci) 
după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce 
corespunzător,cu respectarea intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din 
cererea de finanţare.  



Cod SMIS 130428 

 

5 

 

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  
(b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de 
Finanțare şi să fie efectuate în  termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanțare. 

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - 
Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de 
rambursare şi plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare 
şi plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de 
rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe 
perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile 
lucrătoare.  

(3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în 
care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă 
cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. 

(5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul 
de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI 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 programului 
aferent. 

Articolul 7 Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în 
concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare 
a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși 
perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice . 

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la  aspectele survenite de natură să 
afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în 
care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. 
Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă. 

(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de 
lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării 
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nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru 
efectuarea verificărilor la fața locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează 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. Beneficiarul este obligat să 
informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în 
termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(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 AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii 
ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană 
şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este  obligat să restituie suma aferentă 
documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar 
in cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 
aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, 
actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor 
neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3  din Contractul de Finanțare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, 
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/europene privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor 
de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/OI documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/plată, 
spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru 
asigurarea durabilității, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei 
ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 
obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a 
imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau 
independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, referitoare 
la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de 
stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice 
document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului 
Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii 
de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare. 
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(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsuri de 
informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM/OI, 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. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situaţie care poate determina încetarea sau 
întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa decidă cu privire la masurile corespunzătoare 
conform Condițiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM și OI vor fi degrevate 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.  

(25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele 
necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 

(26) 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 europene. 

(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta 
informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră 
încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în 
care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii 
Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale. 

(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității 
și impactului acestuia. 

B. Drepturile și obligațiile AM/OI 

(1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.  

(2) AM/OI 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.  

(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) 
zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului. 

(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în 
conformitate cu Anexele 5 (cinci) ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” și 6 (șase) ”Condiții de rambursare 
și plată a cheltuielilor”. 

(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de 
finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanţare la 
AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.  

(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 
din prezentul contract.  

(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  
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(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului 
care face obiectul prezentului contract de finanţare.  

(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală 
transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată,devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 
66/2011. 

(10) AM/OI 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.  

(11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice 
de informare. 

(12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării 
și calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea și contractarea  

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 
obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau 
transformare a obligaţiilor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări și completări 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor 
şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanțare, cu 
excepţiile menţionate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia 
de a o transmite OI/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este 
intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de 
asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (două 
zeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă 
prin  proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic 
justificate. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care, prin actul 
adiţional, sau prin notificare, dupa caz, 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. 

(6) 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 sau care ar fi contrare 
principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată  
AM/OI, în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii 
bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, 
după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că 
acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu 
justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie 
bugetară, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este 
cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului  de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile; 
(f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract 
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(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării 
la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu 
este respinsă de către AM/OI. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către parți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la  
intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor  
(b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 
161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor. 

Articolul 11 Nereguli  

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în 
conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice  aferente contractelor de 
lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții 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. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către 
AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația 
nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea  

(1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 
9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea. 

Articolul 13 Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit 
după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(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 de la data apariției și 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 de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 
(cinci) zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de 
forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, 
în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a 
acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe 
o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la 
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expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
Contractului de Finanțare. 

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract. 

(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală 
a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) luni de la 
data intrării în vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în 
care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale; 

(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de 
finanțare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau 

europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru 
aceleași costuri in ultimii 3/5 ani, după caz. 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul parților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă 
este cazul. 

(4) In situația incălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale şi de 
investiţii (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează. 

Articolul 15 Soluționarea litigiilor 

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
românești competente. 

Articolul 16 Corespondența 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace 
electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va 
purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese: 

(a) Pentru Beneficiar: Municipiul Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România; 
(b) Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România;  
(c) Pentru OI: Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, România.  

(3) AM/OI poate comunica prin Instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor 
prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată 

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea 
română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română. 

Articolul 18 Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având 
aceeaşi forţă juridică: 

 Anexa 1 – Condiții Specifice 
 Anexa 2 – Cererea de finanțare  
 Anexa 3 – Bugetul proiectului 
 Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor 
 Anexa 5 – Acordarea si recuperarea pre-finanțării 
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor 
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 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 
 Anexa 10 – Indicatori 
 Anexa 11 – Graficul de activități 
 Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra 
celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziții finale 

(1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru 
AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.   

(2) În situaţia în care între cele 3 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AM. 

 

 

 

 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   

Ion STEFAN  

Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

Luminita MIHAILOV 

Director General 

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

Constantin HOGEA 

Primar 

 

Semnătura:  

Data: 
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Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 123,508.80 23,466.67 146,975.47
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 123,508.80 23,466.67 146,975.47

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 18,500.00 3,515.00 22,015.00

3.1.1 - Studii de teren 18,500.00 3,515.00 22,015.00
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.3 Expertiza tehnica 29,295.00 5,566.05 34,861.05
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 46,350.00 8,806.50 55,156.50
3.5 Proiectare 767,680.40 145,859.28 913,539.68

3.5.1 - Tema de proiectare 2,093.00 397.67 2,490.67
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 96,063.00 18,251.97 114,314.97
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 16,709.76 3,174.85 19,884.61
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 25,064.64 4,762.28 29,826.92
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 627,750.00 119,272.50 747,022.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 396,000.00 75,240.00 471,240.00

3.7.1. - Scriere 37,200.00 7,068.00 44,268.00
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 132,000.00 25,080.00 157,080.00
3.7.3. - Consultanta in achizitii publice 10,800.00 2,052.00 12,852.00
3.7.4 - Auditul financiar 216,000.00 41,040.00 257,040.00

3.8 Asistenta tehnica 208,872.00 39,685.68 248,557.68
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 75,193.92 14,286.84 89,480.76
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 75,193.92 14,286.84 89,480.76
3.8.2 - Dirigentie de santier 58,484.16 11,111.99 69,596.15
TOTAL  CAP. 3 1,493,697.40 283,802.51 1,777,499.91

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR
conform H.G. 907/2016

BLOC 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 



CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 14,549,223.52 2,764,352.47 17,313,575.99

4.1.1 - Constructii si instalatii 14,549,223.52 2,764,352.47 17,313,575.99
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 123,135.16 23,395.68 146,530.84

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 123,135.16 23,395.68 146,530.84
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 1,226,290.75 232,995.24 1,459,285.99

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,226,290.75 232,995.24 1,459,285.99
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 15,898,649.44 3,020,743.39 18,919,392.83

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 556,452.73 105,726.02 662,178.75

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 317,972.99 60,414.87 378,387.86
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 238,479.74 45,311.15 283,790.89

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 275,158.11 0.00 275,158.11
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 79,493.25 0.00 79,493.25
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 15,898.65 0.00 15,898.65
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 79,493.25 0.00 79,493.25
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 100,272.97 0.00 100,272.97

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,428,238.33 271,365.28 1,699,603.61
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 1,428,238.33 271,365.28 1,699,603.61

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 30,252.10 5,747.90 36,000.00
TOTAL  CAP.5 2,290,101.28 382,839.20 2,672,940.48

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 54,000.00 10,260.00 64,260.00
6.2 Probe tehnologice si teste 45,000.00 8,550.00 53,550.00

TOTAL CAP. 6 99,000.00 18,810.00 117,810.00
TOTAL  GENERAL 19,904,956.91 3,729,661.77 23,634,618.68
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 15,113,840.47 2,871,629.69 17,985,470.16

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,950.00 2,650.50 16,600.50
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,950.00 2,650.50 16,600.50

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3. - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30

BLOC 13, S+P+11E si S+P+9E

DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907/2016



3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 2,574,318.62 489,120.54 3,063,439.16

4.1.1 - Constructii si instalatii 2,574,318.62 489,120.54 3,063,439.16
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 16,384.46 3,113.05 19,497.51

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 16,384.46 3,113.05 19,497.51
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 143,976.75 27,355.58 171,332.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 143,976.75 27,355.58 171,332.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 2,734,679.84 519,589.17 3,254,269.00

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 95,713.79 18,185.62 113,899.42

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 54,693.60 10,391.78 65,085.38
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 41,020.20 7,793.84 48,814.04

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 41,222.92 0.00 41,222.92
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 13,673.40 0.00 13,673.40
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 2,734.68 0.00 2,734.68
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 13,673.40 0.00 13,673.40
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 249,588.33 47,421.78 297,010.11
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 249,588.33 47,421.78 297,010.11

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 389,886.38 66,246.06 456,132.44

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 3,315,533.00 622,118.91 3,937,651.91
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 2,659,346.68 505,275.87 3,164,622.55

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,950.00 2,650.50 16,600.50
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,950.00 2,650.50 16,600.50

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3 - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30

BLOC 14, S+P+8E

DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907/2016



3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 1,450,197.72 275,537.57 1,725,735.28

4.1.1 - Constructii si instalatii 1,450,197.72 275,537.57 1,725,735.28
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 1,597,733.93 303,569.45 1,901,303.37

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 55,920.69 10,624.93 66,545.62

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 31,954.68 6,071.39 38,026.07
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 23,966.01 4,553.54 28,519.55

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 28,716.51 0.00 28,716.51
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 7,988.67 0.00 7,988.67
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 1,597.73 0.00 1,597.73
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 7,988.67 0.00 7,988.67
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 142,606.24 27,095.18 169,701.42
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 142,606.24 27,095.18 169,701.42

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 230,604.78 38,358.77 268,963.55

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 2,019,305.49 378,211.90 2,397,517.39
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,509,161.86 286,740.75 1,795,902.61

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,950.00 2,650.50 16,600.50
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,950.00 2,650.50 16,600.50

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3 - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30

BLOC 15, S+P+8E

DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907/2016



3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 1,436,975.98 273,025.44 1,710,001.41

4.1.1 - Constructii si instalatii 1,436,975.98 273,025.44 1,710,001.41
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 1,584,512.19 301,057.32 1,885,569.51

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 55,457.93 10,537.01 65,994.93

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 31,690.24 6,021.15 37,711.39
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 23,767.68 4,515.86 28,283.54

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 28,571.08 0.00 28,571.08
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 7,922.56 0.00 7,922.56
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 1,584.51 0.00 1,584.51
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 7,922.56 0.00 7,922.56
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 140,938.25 26,778.27 167,716.51
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 140,938.25 26,778.27 167,716.51

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 228,328.59 37,953.93 266,282.52

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 2,003,807.56 375,294.93 2,379,102.49
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,495,675.68 284,178.38 1,779,854.06

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,950.00 2,650.50 16,600.50
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,950.00 2,650.50 16,600.50

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3 - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97

BLOC 16, S+P+10E
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CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 2,014,781.45 382,808.48 2,397,589.93

4.1.1 - Constructii si instalatii 2,014,781.45 382,808.48 2,397,589.93
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 2,162,317.67 410,840.36 2,573,158.02

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 75,681.12 14,379.41 90,060.53

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 43,246.35 8,216.81 51,463.16
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 32,434.76 6,162.61 38,597.37

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 34,926.94 0.00 34,926.94
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 10,811.59 0.00 10,811.59
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 2,162.32 0.00 2,162.32
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 10,811.59 0.00 10,811.59
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 196,103.89 37,259.74 233,363.63
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 196,103.89 37,259.74 233,363.63

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 310,073.29 52,277.81 362,351.09

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 2,663,357.73 499,401.85 3,162,759.58
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 2,085,037.27 396,157.08 2,481,194.35

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,723.20 2,607.41 16,330.61
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,723.20 2,607.41 16,330.61

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3. - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30

BLOC 17, S+P+8E
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3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 1,408,550.21 267,624.54 1,676,174.75

4.1.1 - Constructii si instalatii 1,408,550.21 267,624.54 1,676,174.75
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 1,556,086.42 295,656.42 1,851,742.84

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 54,463.02 10,347.97 64,811.00

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 31,121.73 5,913.13 37,034.86
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 23,341.30 4,434.85 27,776.14

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 28,258.39 0.00 28,258.39
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 7,780.43 0.00 7,780.43
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 1,556.09 0.00 1,556.09
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 7,780.43 0.00 7,780.43
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 139,503.77 26,505.72 166,009.49
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 139,503.77 26,505.72 166,009.49

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 225,586.53 37,492.35 263,078.88

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 1,972,412.93 369,389.36 2,341,802.29
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,466,454.60 278,626.37 1,745,080.98

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,723.20 2,607.41 16,330.61
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,723.20 2,607.41 16,330.61

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,230.62 16,193.82 101,424.44

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,829.76 347.65 2,177.41
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,744.64 521.48 3,266.12
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3. - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 22,872.00 4,345.68 27,217.68
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,233.92 1,564.44 9,798.36
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,233.92 1,564.44 9,798.36
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,404.16 1,216.79 7,620.95
TOTAL  CAP. 3 165,563.18 31,457.00 197,020.18
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CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 1,373,775.01 261,017.25 1,634,792.27

4.1.1 - Constructii si instalatii 1,373,775.01 261,017.25 1,634,792.27
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 1,521,311.23 289,049.13 1,810,360.36

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 53,245.89 10,116.72 63,362.61

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 30,426.22 5,780.98 36,207.21
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 22,819.67 4,335.74 27,155.41

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 27,875.86 0.00 27,875.86
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 7,606.56 0.00 7,606.56
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 1,521.31 0.00 1,521.31
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 7,606.56 0.00 7,606.56
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 135,896.69 25,820.37 161,717.06
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 135,896.69 25,820.37 161,717.06

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 220,379.79 36,575.75 256,955.54

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 1,931,977.39 361,779.29 2,293,756.68
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,430,983.90 271,886.94 1,702,870.84

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,950.00 2,650.50 16,600.50
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,950.00 2,650.50 16,600.50

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3. - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30
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3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 1,436,355.92 272,907.63 1,709,263.55

4.1.1 - Constructii si instalatii 1,436,355.92 272,907.63 1,709,263.55
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 15,334.46 2,913.55 18,248.01

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 15,334.46 2,913.55 18,248.01
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 140,976.75 26,785.58 167,762.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 140,976.75 26,785.58 167,762.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 1,592,667.13 302,606.76 1,895,273.89

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 55,743.35 10,591.24 66,334.59

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 31,853.34 6,052.14 37,905.48
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 23,890.01 4,539.10 28,429.11

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 28,660.78 0.00 28,660.78
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 7,963.34 0.00 7,963.34
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 1,592.67 0.00 1,592.67
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 7,963.34 0.00 7,963.34
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 141,147.29 26,817.99 167,965.28
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 141,147.29 26,817.99 167,965.28

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 228,912.77 38,047.88 266,960.64

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 2,012,546.68 376,938.32 2,389,485.00
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,497,493.73 284,523.81 1,782,017.53

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,950.00 2,650.50 16,600.50
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,950.00 2,650.50 16,600.50

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3. - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97
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CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 1,373,505.15 260,965.98 1,634,471.12

4.1.1 - Constructii si instalatii 1,373,505.15 260,965.98 1,634,471.12
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 1,521,041.36 288,997.86 1,810,039.22

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 53,236.45 10,114.93 63,351.37

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 30,420.83 5,779.96 36,200.78
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 22,815.62 4,334.97 27,150.59

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 27,872.90 0.00 27,872.90
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 7,605.21 0.00 7,605.21
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 1,521.04 0.00 1,521.04
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 7,605.21 0.00 7,605.21
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 136,014.49 25,842.75 161,857.25
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 136,014.49 25,842.75 161,857.25

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 220,485.18 36,596.33 257,081.51

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 1,932,493.32 361,877.88 2,294,371.20
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,430,935.44 271,877.73 1,702,813.17

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A.
de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON)

1 2
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 13,950.00 2,650.50 16,600.50
1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 1 13,950.00 2,650.50 16,600.50

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Racord alimentarea cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.5 Racord telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 2 0.00 0.00 0.00

CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,055.56 390.56 2,446.11

3.1.1 - Studii de teren 2,055.56 390.56 2,446.11
3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 - Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3 Expertiza tehnica 3,255.00 618.45 3,873.45
3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 5,150.00 978.50 6,128.50
3.5 Proiectare 85,306.22 16,208.18 101,514.40

3.5.1 - Tema de proiectare 232.56 44.19 276.74
3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general 10,673.67 2,028.00 12,701.66
3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 1,860.00 353.40 2,213.40
3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 2,790.00 530.10 3,320.10
3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 69,750.00 13,252.50 83,002.50

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 44,000.00 8,360.00 52,360.00

3.7.1. - Scriere 4,133.33 785.33 4,918.67
3.7.2. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 14,666.67 2,786.67 17,453.33
3.7.3. - Consultanta in achizitii publice 1,200.00 228.00 1,428.00
3.7.4 - Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00

3.8 Asistenta tehnica 23,250.00 4,417.50 27,667.50
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 8,370.00 1,590.30 9,960.30
3.8.2 - Dirigentie de santier 6,510.00 1,236.90 7,746.90
TOTAL  CAP. 3 166,016.78 31,543.19 197,559.97

BLOC 21, S+P+8E

DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907/2016



CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii şi instalatii 1,480,763.46 281,345.06 1,762,108.52

4.1.1 - Constructii si instalatii 1,480,763.46 281,345.06 1,762,108.52
 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76

4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,059.46 2,481.30 15,540.76
 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33

4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 134,476.75 25,550.58 160,027.33
 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport 0.00 0.00 0.00
 4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 - Dotari 0.00 0.00 0.00
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL  CAP. 4 1,628,299.67 309,376.94 1,937,676.61

CAP.  5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 56,990.49 10,828.19 67,818.68

5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 32,565.99 6,187.54 38,753.53
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 24,424.50 4,640.65 29,065.15

5.2 Comisioane, cote legale,  taxe, costul creditului 29,052.74 0.00 29,052.74
5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 - Cota I.S.C.  Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 8,141.50 0.00 8,141.50
5.2.3 - Cota I.S.C.  Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 1,628.30 0.00 1,628.30
5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 8,141.50 0.00 8,141.50
5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 11,141.44 0.00 11,141.44

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 146,439.39 27,823.48 174,262.88
Interventii la constructii existente (10% din lucrari eligibile cap. 1.2 cap. 1.3, cap. 2 si cap. 4) 146,439.39 27,823.48 174,262.88

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,361.34 638.66 4,000.00
TOTAL  CAP.5 235,843.96 39,290.33 275,134.29

CAP.  6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,000.00 1,140.00 7,140.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00

TOTAL CAP. 6 11,000.00 2,090.00 13,090.00
TOTAL  GENERAL 2,055,110.41 384,950.96 2,440,061.37
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,540,338.92 292,664.39 1,833,003.31

Data: 27.07.2018 Intocmit,
Arh. Clara Cotoros

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA
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CONTRACTUL DE FINANȚARE 

Nr……………./…………. 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3-  Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor 

OPERAȚIUNEA A-Clădiri rezidenţiale 

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

TITLUL PROIECTULUI: Eficientizarea energetica a blocului de locuinte din strada Garii nr. 14 bloc 7 Asociatia de 
proprietari Armonia, Municipiul Tulcea 

Cod SMIS 2014+: 130528 

 

OPISUL 

Documentul 
Data 

emiterii 
Perioada de 
valabilitate 

De la 
pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanțare n/a n/a 1 2 

Contractul de finanțare n/a n/a 3 12 

Anexa 1 – Condiții specifice n/a n/a 13 25 

Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui 
apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR 

n/a n/a 
26 74 

Formularul Cererii de finanţare n/a n/a   

Documentele statutare ale solicitantului (actualizate/consolidate)  n/a 75 78 

Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului   79 80 

Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția 
solicitantului, inclusiv a asociației/iilor de proprietari (actualizată) 

n/a n/a 
81 83 

Declaraţia de eligibilitate (la momentul contractarii) n/a n/a 84 87 

Declarația privind eligibilitatea TVA (actualizată) n/a n/a 88 90 

Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul 
local, precum și la bugetul de stat 

31.01.2020 
n/a 

91 99 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului  30.01.2020 n/a 100 101 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv 
anexa la aceasta, cu modificările și completările ulterioare (dacă a fost 
adoptată pentru fiecare bloc în parte, se va ataşa pentru fiecare 
componentă) 

14.02.2020 

n/a 

102 340 

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a 
cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

14.02.2020 
n/a 

341 394 

Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în 
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”; 
Formularul nr.1 - "Fişa de fundamentare a proiectului propus la 
finanţare/finanțat din fonduri europene” (conform HG nr. 93/2016) 

n/a n/a 

395 407 

Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de 
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul 

n/a n/a 
408 409 

5482
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(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor 
aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a 
solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării 
strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare 
din fonduri publice/comunitare 

n/a n/a 

  

Devizul centralizator actualizat al componentelor cererii de finanţare   410 412 

Componenta  

Devizul general actualizat pentru proiectele de lucrări, în conformitate 
cu legislația în vigoare  

Doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte 
de depunerea  cererii de finanțare: 

➢ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către 
reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier 
şi de către constructor.  

➢ Deviz detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor 
executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 
executate. 

n/a n/a 

n/a n/a 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea 
acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la 
momentul contractării, dacă e cazul 

n/a n/a 
413 415 

Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, 
dacă e cazul,  Autorizaţia de construire 

 
n/a 

415 422 

Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 
din Ghidul specific și în Anexa 3.1.A-4 “Situații particulare aplicabile” la 
Ghidul specific 

n/a n/a 
423 425 

Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 3, 4 și 5 din Anexa 3.1.A-
4 – Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația 
proiectantului privind conformitatea/ neconformitatea lucrărilor cu 
soluția tehnică a proiectului (Model J) 

n/a n/a 

426 431 

Anexa 3 – Bugetul proiectului n/a n/a 432 433 

Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată n/a n/a 434 435 

Anexa 5 -Acordarea și recuperarea prefinanțării n/a n/a 436 438 

Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor n/a n/a 439 443 

Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate n/a n/a 444 448 

Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea n/a n/a 449 449 

Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante n/a n/a 450 457 
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Părțile 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (succesor în drepturi şi obligaţii al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 
211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion ŞTEFAN, Ministrul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 
  

și  

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu sediul în Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, 
Romania, cod poștal 810118, telefon: 0339.40.10.18, fax: 0339.40.10.17, poștă electronică: adrse@adrse.ro, cod de 
înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal prin Doamna Luminita MIHAILOV, având funcţia de Director General, 
denumită în cele ce urmează OI 

 

și 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, cod de identificare fiscală 4321429, cu sediul în Municipiul 
Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România, telefon 0240511440 / 0240517736, posta 
proiecte@primaria-tulcea.ro, reprezentată legal prin Constantin HOGEA in calitate de Primar, identificat prin C.I. 
seria TC  nr. 311111, CNP nr. 1570906364224, în calitate de Beneficiar al finanțării, 

 

 

 

Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere 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; 

(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 si 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) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

  

Condiții generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM, după 
caz OI, pentru implementarea Proiectului  130528, intitulat:“ Eficientizarea energetica a blocului de locuinte 
din strada Garii nr. 14 bloc 7 Asociatia de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea”, denumit în continuare 
Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, 
inclusiv  Anexele care fac parte integrantă din acesta.   

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract și legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia. 

(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și naţională aplicabile acestuia. 

mailto:adrse@adrse.ro
mailto:proiecte@primaria-tulcea.ro
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Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de de 37 luni, respectiv între 12.01.2018 și 31.01.2021  , aceasta 
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu 
prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.   

(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, 
perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în 
categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelate categorii de beneficiari, de la efectuarea plații 
finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare 
dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor 
ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de 
producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1,449,598.57 lei 
(unmilionpatrusutepatruzecisinouamiicincisutenouazecisioptleisicincizecisisaptebani)după cum urmează: 

 

 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală 

eligibilă  

Valoare 

totala 

contributie 

publica  

Valoarea 

eligibilă 

nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 
inclusiv 
TVA 
aferentă 
cheltuielilor 
neeligibile 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Lider 
1,449,598.57 1,336,577.08 

 
1,336,577.08 

681,654.32  51 120,291.93 9 534,630.83  40 113,021.49 

Partener n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Total 1,449,598.57 1,336,577.08 1,336,577.08 681,654.32 51 120,291.93 9 534,630.83 40 113,021.49 

 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 801,946.25 lei 
(optsuteunumiinouasutepatruzecisisaseleisidouazecisicincibani) echivalentă cu 60 % din valoarea totală  
eligibilă, procent care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor 
activităţilor/subactivităţilor din cererea de finanţare 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de 
Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 
anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plată a 
cheltuielilor la contract şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma 
prevăzută la alin.(2), dacă este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzuta în coloana [2 (doi)din 
tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător,cu respectarea 
intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea de finanţare.  

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 
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(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  
(b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de 
Finanțare şi să fie efectuate în  termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanțare. 

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - 
Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de 
rambursare şi plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare 
şi plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de 
rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe 
perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile 
lucrătoare.  

(3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în 
care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă 
cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. 

(5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul 
de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI 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 programului 
aferent. 

Articolul 7 Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în 
concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare 
a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși 
perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice . 

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la  aspectele survenite de natură să 
afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în 
care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. 
Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă. 

(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism 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. 
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(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează 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. Beneficiarul este obligat să 
informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în 
termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(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 AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii 
ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană 
şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este  obligat să restituie suma aferentă 
documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar 
in cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 
aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, 
actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor 
neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3  din Contractul de Finanțare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, 
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/europene privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor 
de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/OI documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/plată, 
spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru 
asigurarea durabilității, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei 
ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 
obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a 
imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau 
independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, referitoare 
la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de 
stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice 
document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului 
Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii 
de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare. 
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(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsuri de 
informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM/OI, 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. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situaţie care poate determina încetarea sau 
întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa decidă cu privire la masurile corespunzătoare 
conform Condițiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM și OI vor fi degrevate 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.  

(25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele 
necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 

(26) 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 europene. 

(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta 
informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră 
încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în 
care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii 
Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale. 

(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității 
și impactului acestuia. 

B. Drepturile și obligațiile AM/OI 

(1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.  

(2) AM/OI 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.  

(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) 
zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului. 

(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în 
conformitate cu Anexele 5 (cinci) ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” și 6 (șase) ”Condiții de rambursare 
și plată a cheltuielilor”. 

(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de 
finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanţare la 
AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.  

(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 
din prezentul contract.  

(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  
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(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului 
care face obiectul prezentului contract de finanţare.  

(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală 
transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată,devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 
66/2011. 

(10) AM/OI 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.  

(11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice 
de informare. 

(12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării 
și calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea și contractarea  

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 
obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau 
transformare a obligaţiilor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări și completări 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor 
şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanțare, cu 
excepţiile menţionate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia 
de a o transmite OI/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este 
intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de 
asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (două 
zeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă 
prin  proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic 
justificate. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care, prin actul 
adiţional, sau prin notificare, dupa caz, 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. 

(6) 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 sau care ar fi contrare 
principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată  
AM/OI, în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii 
bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, 
după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că 
acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu 
justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie 
bugetară, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este 
cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului  de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile; 
(f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract 
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(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării 
la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu 
este respinsă de către AM/OI. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către parți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la  
intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor  
(b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 
161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor. 

Articolul 11 Nereguli  

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în 
conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice  aferente contractelor de 
lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții 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. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către 
AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația 
nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea  

(1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 
9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea. 

Articolul 13 Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit 
după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(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 de la data apariției și 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 de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 
(cinci) zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de 
forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, 
în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a 
acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe 
o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la 
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expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
Contractului de Finanțare. 

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract. 

(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală 
a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) luni de la 
data intrării în vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în 
care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale; 

(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de 
finanțare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau 

europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru 
aceleași costuri in ultimii 3/5 ani, după caz. 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul parților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă 
este cazul. 

(4) In situația incălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale şi de 
investiţii (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează. 

Articolul 15 Soluționarea litigiilor 

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
românești competente. 

Articolul 16 Corespondența 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace 
electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va 
purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese: 

(a)  Pentru Beneficiar: Municipiul Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România, telefon 
0240511440 / 0240517736, posta proiecte@primaria-tulcea.ro; 

(b)  Pentru AM: Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon: 037 
211 14 09, fax: 037 211 15 13 

(c) Pentru OI: Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, Romania, cod poștal 810118, 
telefon: 0339.40.10.18, fax: 0339.40.10.17, poștă electronică: adrse@adrse.ro 

(3) AM/OI poate comunica prin Instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor 
prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată 

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea 
română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română. 

Articolul 18 Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având 
aceeaşi forţă juridică: 

 Anexa 1 – Condiții Specifice 
 Anexa 2 – Cererea de finanțare  
 Anexa 3 – Bugetul proiectului 
 Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor 
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 Anexa 5 – Acordarea si recuperarea pre-finanțării 
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor 
 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 
 Anexa 10 – Indicatori 
 Anexa 11 – Graficul de activități 
 Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra 
celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziții finale 

(1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru 
AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.   

(2) În situaţia în care între cele 3 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AM. 

 

 

 

Pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   

Ion STEFAN  

Ministrul lucrarilor publice, dezvoltării și administrației  

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Pentru Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

Luminita MIHAILOV 

Director General 

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

 

 

 

Pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

Constantin HOGEA 

Primar 

Semnătura:  

Data: 
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AVIZAT: 

 

Jenica CRACIUN 

Director 

Directia Implemetare POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina Ralda SIGHINAS -CRISTA 

Consilier Juridic 

Biroul Juridic 
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ACT ADIŢIONAL NR. 1 
 

la Contractul de finanţare nr. 5482/12.05.2020 
 „Eficientizarea  energetică  a  blocului  de  locuințe  din  strada  Gării,  nr.  14,  bloc  7 - Asociația  de  proprietari  

Armonia,  Municipiul  Tulcea”  
cod SMIS 130528 

 
 

In temeiul Articolului 9 - Modificări și completări din Contractul de finanțare (Condiții generale), 

 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, 
România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin 
domnul Ion ŞTEFAN, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 

și  

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 
24, Municipiul Brăila, Județul Brăila, cod poștal 810118, Tel./fax  0339/401018-20/ 0339.40.10.17, poștă 
electronică: adrse@drse.ro , cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal de doamna Luminița 
MIHAILOV, având funcția de Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 

și 

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Municipiul  Tulcea, cod de identificare fiscală  4321429, cu sediul în 
Municipiul  Tulcea,  Str.  Păcii,  nr.  20,  Județul  Tulcea, cod poștal 820033, România,  telefon: 0240511440, fax: 
0240517736, poștă electronică:proiecte@primaria-tulcea.ro, reprezentată legal prin domnul  Constantin  HOGEA, 
în calitate de Primar, identificat prin C.I. seria TC nr. 311111, CNP 1570906364224, în calitate de Beneficiar al 
finanțării,  

 
au încheiat prezentul Act adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele: 

 

ARTICOLUL I.  Clauzele contractului din Condiții generale, se modifică după cum urmează: 

 
1. Articolul 2  „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, alineatul (2), se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

„Perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între data 12.01.2018 și data 31.10.2021, 
aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”. 

 

ARTICOLUL II.  Anexa 2  „Cererea de finanțare”, se modifică si este inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul act 
adițional. 

In cadrul Cererii de finantare, se modifica urmatoarele sectiuni: 

 - Secțiunea „Plan de achiziții”;  

 - Secțiunea „Activități previzionate”;  

 - Secțiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”;  

 - Secțiunea „Graficul de Rambursare”. 

 

ARTICOLUL III. Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contractul de finanţare, se 
modifică si este inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul act adițional. 
 
 
 
 
 

mailto:adrse@drse.ro
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ARTICOLUL IV. Dispoziţii finale 
(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

(2) Prezentul act adiţional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar 
pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar. 

(3) Prezentul act adiţional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte. 

 
 
 
Pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 
 

Pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud Est  
  

Nume: Ion ȘTEFAN Nume: Luminița MIHAILOV 
Functie: Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 

Functie: Director General ADR Sud-Est 
 

 
Semnătura: 

 
Semnătura: 
 

Data: Data: 
 
 
 
Pentru  Unitatea  Administrativ  Teritorială   
Municipiul  Tulcea 
 

 

Nume: Constantin  HOGEA  
Functie: Primar 
 

 

Semnătura: 
 

 

Data:  
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Jenica CRĂCIUN, Director 
 

Direcția Implementare POR 
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CONTRACTUL DE FINANȚARE 

Nr……………./…………. 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3-  Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor 

OPERAȚIUNEA A-Clădiri rezidenţiale 

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

TITLUL PROIECTULUI: “EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA GARII. NR.8, BLOC 4, 
MUNICIPIUL TULCEA” 

Cod SMIS 2014+: 130527 

 

OPISUL 

Documentul 
Data 

emiterii 
Perioada de 
valabilitate 

De la 
pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanțare n/a n/a 1 2 

Contractul de finanțare n/a n/a 3 12 

Anexa 1 – Condiții specifice n/a n/a 13 22 

Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui 
apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR 

n/a n/a 
n/a n/a 

Formularul Cererii de finanţare n/a n/a 23 71 

Documentele statutare ale solicitantului (actualizate/consolidate) 27.06.2016 n/a 72 77 

Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului 26.09.2012 06.09.2072 78 79 

Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția 
solicitantului, inclusiv a asociației/iilor de proprietari (actualizată) 

14.02.2020 n/a 
80 82 

Declaraţia de eligibilitate (la momentul contractarii) 14.02.2020 n/a 83 86 

Declarația privind eligibilitatea TVA (actualizată) 26.05.2020 n/a 87 89 

Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul 
local, precum și la bugetul de stat 

31.01.2020 
30 zile 

90 96 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului  30.01.2020 30 zile 97 98 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv 
anexa la aceasta, cu modificările și completările ulterioare (dacă a fost 
adoptată pentru fiecare bloc în parte, se va ataşa pentru fiecare 
componentă) 

28.11.2019 

n/a 

99 118 

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a 
cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

14.02.2020 
n/a 

119 121 

Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în 
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”; 
Formularul nr.1 - "Fişa de fundamentare a proiectului propus la 
finanţare/finanțat din fonduri europene” (conform HG nr. 93/2016) 

n/a n/a 

122 134 

Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de 
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul 

05.09.2019 n/a 
135 136 

(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor 
aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a 
solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării 
strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare 
din fonduri publice/comunitare 

 

 

n/a 

 

 

n/a n/a n/a 

varzarur
Typewritten Text
5827

Ionut
Casetă text
03.08.2020
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Devizul centralizator actualizat al componentelor cererii de finanţare 13.08.2019 n/a 137 138 

Componenta  

Devizul general actualizat pentru proiectele de lucrări, în conformitate 
cu legislația în vigoare  

Doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte 
de depunerea  cererii de finanțare: 

➢ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către 
reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier 
şi de către constructor.  

➢ Deviz detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor 
executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 
executate. 

 

 

 

 

 

n/a 

 

 

 

 

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea 
acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la 
momentul contractării, dacă e cazul 

 

n/a 

 

n/a 139 141 

Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, 
dacă e cazul,  Autorizaţia de construire 

25.07.2018 
 

24 luni 
142 148 

Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 
din Ghidul specific și în Anexa 3.1.A-4 “Situații particulare aplicabile” la 
Ghidul specific 

 

21.05.2020 

 

n/a 149 151 

Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 3, 4 și 5 din Anexa 3.1.A-
4 – Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația 
proiectantului privind conformitatea/ neconformitatea lucrărilor cu 
soluția tehnică a proiectului (Model J) 

 

26.08.2019 

 

n/a 152 157 

Alte documente-Tabele descriere investitie n/a n/a 158 160 

Anexa 3 – Bugetul proiectului n/a n/a 161 162 

Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată n/a n/a 163 164 

Anexa 5 -Acordarea și recuperarea prefinanțării n/a n/a 165 167 

Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor n/a n/a 168 172 

Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate n/a n/a 173 177 

Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea n/a n/a 178 178 

Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante n/a n/a 179 186 
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Părțile 

 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, 
cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion 
ŞTEFAN, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 

și 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu sediul în Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, 
Romania, cod poștal 810118, telefon: 0339.40.10.18, fax: 0339.40.10.17, poștă electronică: adrse@adrse.ro, cod de 
înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal prin doamna Luminita MIHAILOV, având funcţia de Director General, 
denumită în cele ce urmează OI  

 

și 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, cod de identificare fiscală 4321429, cu sediul în Municipiul 
Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România, telefon 0240511440 / 0240517736, posta 
proiecte@primaria-tulcea.ro, reprezentată legal prin domnul Constantin HOGEA, avand funcţia de Primar, identificat 
prin C.I. seria TC  nr. 311111, CNP nr. 1570906364224, în calitate de Beneficiar al finanțării, 

 

 

 

Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere 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; 

(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 si 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) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

  

Condiții generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM, după 
caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 130527, intitulat: „Eficientizarea energetica a blocului de 
locuinte din strada Garii. nr. 8, bloc 4, Municipiul Tulcea”   denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv  Anexele care fac parte 
integrantă din acesta.   
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(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract și legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia. 

(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și naţională aplicabile acestuia. 

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, respectiv între 12.01.2018 și 29.04.2021,  aceasta 
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu 
prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.   

(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, 
perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în 
categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelate categorii de beneficiari, de la efectuarea plații 
finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare 
dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor 
ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de 
producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.693.714,88 lei 
(unmilionsasesutenouazecisitreimiisaptesutepaisprezeceleisioptzecisioptbani), după cum urmează: 

 

 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală 

eligibilă  

Valoare 

totala 

contributie 

publica  

Valoarea 

eligibilă 

nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 
inclusiv 
TVA  

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Lider 1.693.714,88 1.518.110,04 1.518.110,04 774.236,12  51 136.629,90 9 607.244,02  40 175.604,84 

Partener n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Total 1.693.714,88 1.518.110,04 1.518.110,04 774.236,12 51 136.629,90 9 607.244,02 40 175.604,84 

 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 910.866,02 lei 
(nouasutezecemiioptsutesaizecisisaseleisidoibani) echivalentă cu 60 %  din valoarea totală  eligibilă, procent 
care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor activităţilor/subactivităţilor din 
cererea de finanţare 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de 
Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 
anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plată a 
cheltuielilor la contract şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma 
prevăzută la alin.(2), dacă este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzuta în coloana 2 (doi) din tabelul 
de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea 
intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea de finanţare.  
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Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  
(b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de 
Finanțare şi să fie efectuate în  termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanțare. 

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - 
Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de 
rambursare şi plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare 
şi plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de 
rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe 
perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile 
lucrătoare.  

(3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în 
care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă 
cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. 

(5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul 
de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI 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 programului 
aferent. 

Articolul 7 Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în 
concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare 
a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși 
perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice . 

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la  aspectele survenite de natură să 
afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în 
care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. 
Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă. 

(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de 
lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării 
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nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru 
efectuarea verificărilor la fața locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează 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. Beneficiarul este obligat să 
informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în 
termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(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 AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii 
ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană 
şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este  obligat să restituie suma aferentă 
documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar 
in cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 
aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, 
actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor 
neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3  din Contractul de Finanțare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, 
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/europene privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor 
de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/OI documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/plată, 
spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru 
asigurarea durabilității, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei 
ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 
obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a 
imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau 
independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, referitoare 
la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de 
stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice 
document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului 
Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii 
de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare. 
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(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsuri de 
informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM/OI, 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. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situaţie care poate determina încetarea sau 
întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa decidă cu privire la masurile corespunzătoare 
conform Condițiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM și OI vor fi degrevate 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.  

(25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele 
necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 

(26) 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 europene. 

(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta 
informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră 
încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în 
care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii 
Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale. 

(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității 
și impactului acestuia. 

B. Drepturile și obligațiile AM/OI 

(1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.  

(2) AM/OI 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.  

(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) 
zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului. 

(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în 
conformitate cu Anexele 5 (cinci) ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” și 6 (șase) ”Condiții de rambursare 
și plată a cheltuielilor”. 

(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de 
finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanţare la 
AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.  

(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 
din prezentul contract.  

(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  
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(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului 
care face obiectul prezentului contract de finanţare.  

(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală 
transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată,devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 
66/2011. 

(10) AM/OI 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.  

(11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice 
de informare. 

(12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării 
și calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea și contractarea  

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 
obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau 
transformare a obligaţiilor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări și completări 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor 
şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanțare, cu 
excepţiile menţionate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia 
de a o transmite OI/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este 
intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de 
asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (două 
zeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă 
prin  proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic 
justificate. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care, prin actul 
adiţional, sau prin notificare, dupa caz, 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. 

(6) 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 sau care ar fi contrare 
principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată  
AM/OI, în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii 
bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, 
după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că 
acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu 
justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie 
bugetară, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este 
cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului  de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile; 
(f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract 
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(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării 
la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu 
este respinsă de către AM/OI. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către parți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la  
intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor  
(b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 
161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor. 

Articolul 11 Nereguli  

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în 
conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice  aferente contractelor de 
lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții 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. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către 
AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația 
nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea  

(1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 
9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea. 

Articolul 13 Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit 
după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(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 de la data apariției și 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 de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 
(cinci) zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de 
forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, 
în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a 
acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe 
o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la 
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expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
Contractului de Finanțare. 

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract. 

(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală 
a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) luni de la 
data intrării în vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în 
care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale; 

(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de 
finanțare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau 

europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru 
aceleași costuri in ultimii 3/5 ani, după caz. 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul parților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă 
este cazul. 

(4) In situația incălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale şi de 
investiţii (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează. 

Articolul 15 Soluționarea litigiilor 

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
românești competente. 

Articolul 16 Corespondența 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace 
electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va 
purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese: 

(a) Pentru Beneficiar: Municipiul Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România; 
(b) Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România;  
(c) Pentru OI: Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, România.  

(3) AM/OI poate comunica prin Instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor 
prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată 

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea 
română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română. 

Articolul 18 Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având 
aceeaşi forţă juridică: 

 Anexa 1 – Condiții Specifice 
 Anexa 2 – Cererea de finanțare  
 Anexa 3 – Bugetul proiectului 
 Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor 
 Anexa 5 – Acordarea si recuperarea pre-finanțării 
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor 
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 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 
 Anexa 10 – Indicatori 
 Anexa 11 – Graficul de activități 
 Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra 
celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziții finale 

(1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru 
AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.   

(2) În situaţia în care între cele 3 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AM. 

 

 

 

 

 

Pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   

Ion STEFAN  

Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Pentru Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

Luminita MIHAILOV 

Director General 

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

Constantin HOGEA 

Primar 

 

Semnătura:  

Data: 
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Jenica Craciun, Director 

Director DI POR 

Pentru 

 

 

 

Luiza Tatiana Pricop 

Consilier juridic 

Birou Juridic 
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Nr. 10840  /DIPOR/13.04.2021 
 

NOTĂ 

prelungire perioada de implementare nr. 1 
la contractul de finanţare nr. 5827/03.08.2020 pentru proiectul 

„Eficientizarea energetica a blocului de locuinte din strada Garii, nr.8,bloc 4, municipiul Tulcea” 
cod SMIS 130527 

În temeiul alin. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 174/16.10.2020,  
Se confirmă faptul că proiectul cu titlul “Eficientizarea energetica a blocului de locuinte din strada Garii, nr.8,bloc 4, 
municipiul Tulcea”, cod SMIS 130527, Contract de finanțare nr. 5827 din data 03.08.2020 se încadrează în prevederile 
art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 174/16.10.2020.  
 
Perioada de implementare a Proiectului devine 52 luni, respectiv între data 12.01.2018 și 30.04.2022, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
 

 Contract initial 
Prelungire nr.1 conform     

Instructiunii nr.174/16.10.2020 

Durata totala implementare 
-luni- 

40 52 

Durata implementarii dupa semnarea 
contractului 

-luni- 
9 21 

Data incheierii perioadei de 
implementare 

29.04.2021 30.04.2022 

 
 
 
Jenica CRACIUN 
Director Directia Implementare POR 
Sef OI POR 2014-2020 
 
 
 
 

                                            
 

    Daniel DUMITRESCU  
Sef Serviciu Monitorizare si Verificare Proiecte 

Eugen ION  
Ofiter monitorizare 
 

                                                          Valeriu ILIESI 
Şef Birou Monitorizare Proiecte 
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CONTRACTUL DE FINANȚARE 

Nr……………./…………. 

 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARA 3-  Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor 

OPERAȚIUNEA A-Clădiri rezidenţiale 

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

TITLUL PROIECTULUI: “Eficientizarea energetica a blocului de locuinte din strada Garii nr. 24, Bloc 12 – Asociatia 
2000, Municipiul Tulcea” 

Cod SMIS 2014+: 130529 

 

OPISUL  

Documentul 
Data 

emiterii 
Perioada de 
valabilitate 

De la 
pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanțare n/a n/a     1    2 

Contractul de finanțare n/a n/a     3  12 

Anexa 1 – Condiții specifice n/a n/a   13 22 

Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui 
apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR 

n/a n/a 
23 155 

Formularul Cererii de finanţare n/a n/a 23 69 

Documentele statutare ale solicitantului (actualizate/consolidate) 
27 iunie 

2016 
n/a 

70 75 

Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului 26.09.2012 06.09.2072 76 77 

Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția 
solicitantului, inclusiv a asociației/iilor de proprietari (actualizată) 

14.02.2020 n/a 
78 80 

Declaraţia de eligibilitate (la momentul contractarii) 14.02.2020 n/a 81 84 

Declarația privind eligibilitatea TVA (actualizată) 06.09.2019 n/a 85 87 

Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul 
local, precum și la bugetul de stat 

31.01.2020 
30 zile 

88 96 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului  30.01.2020 30 zile 97 98 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv 
anexa la aceasta, cu modificările și completările ulterioare (dacă a fost 
adoptată pentru fiecare bloc în parte, se va ataşa pentru fiecare 
componentă) 

27/ 
14.02.2020 

n/a 

99 112 

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a 
cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

32/ 
14.02.2020 

n/a 
113 115 

Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în 
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”; 
Formularul nr.1 - "Fişa de fundamentare a proiectului propus la 
finanţare/finanțat din fonduri europene” (conform HG nr. 93/2016) 

n/a n/a 

116 128 

Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de 
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul 

R2176/ 
05.09.2019 

n/a 
129 130 

(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor 
aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a 
solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării 

n/a n/a 
na na 

varzarur
Typewritten Text
5884

Cristina
Casetă text
03.08.2020
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strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare 
din fonduri publice/comunitare 

Devizul centralizator actualizat al componentelor cererii de finanţare 09.12.2019 n/a 131 133 

Componenta  

Devizul general actualizat pentru proiectele de lucrări, în conformitate 
cu legislația în vigoare  

Doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte 
de depunerea  cererii de finanțare: 

➢ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către 
reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier 
şi de către constructor.  

➢ Deviz detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor 
executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 
executate. 

n/a n/a 

na na 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea 
acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la 
momentul contractării, dacă e cazul 

na n/a 
134 136 

Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și, 
dacă e cazul,  Autorizaţia de construire 

706/ 
25.07.2018 

24 luni 
137 143 

Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 
din Ghidul specific și în Anexa 3.1.A-4 “Situații particulare aplicabile” la 
Ghidul specific 

06.09.019 n/a 
144 149 

Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 3, 4 și 5 din Anexa 3.1.A-
4 – Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația 
proiectantului privind conformitatea/ neconformitatea lucrărilor cu 
soluția tehnică a proiectului (Model J) 

na n/a 

150 155 

Anexa 3 – Bugetul proiectului n/a n/a 156 157 

Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată n/a n/a 158 159 

Anexa 5 -Acordarea și recuperarea prefinanțării n/a n/a 160 162 

Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor n/a n/a 163 167 

Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate n/a n/a 168 172 

Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea n/a n/a 173 173 

Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante n/a n/a 174 181 
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Părțile 

 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, 
cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion 
ŞTEFAN, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 

și 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu sediul în Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, 
Romania, cod poștal 810118, telefon: 0339.40.10.18, fax: 0339.40.10.17, poștă electronică: adrse@adrse.ro, cod de 
înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal prin doamna Luminita MIHAILOV, având funcţia de Director General, 
denumită în cele ce urmează OI  

 

și 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, cod de identificare fiscală 4321429, cu sediul în Municipiul 
Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România, telefon 0240511440 / 0240517736, posta 
proiecte@primaria-tulcea.ro, reprezentată legal prin domnul Constantin HOGEA, avand funcţia de Primar, identificat 
prin C.I. seria TC  nr. 311111, CNP nr. 1570906364224, în calitate de Beneficiar al finanțării, 

 

Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere 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; 

(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 si 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) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

  

Condiții generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM, după 
caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 130529, intitulat: „Eficientizarea energetica a blocului de 
locuinte din strada Garii nr. 24, Bloc 12 – Asociatia 2000, Municipiul Tulcea”, denumit în continuare Proiect, 
pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv  
Anexele care fac parte integrantă din acesta.   

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract și legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia. 

mailto:proiecte@primaria-tulcea.ro
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(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și naţională aplicabile acestuia. 

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, respectiv între 12.01.2018 și 30.04.2021, aceasta 
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu 
prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.   

(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, 
perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în 
categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelate categorii de beneficiari, de la efectuarea plații 
finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare 
dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor 
ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de 
producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.416.788,70 lei 
(unmilionpatrusutesaisprezecemiisaptesuteoptzecisioptleisisaptezecibani), după cum urmează: 

 

 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală 

eligibilă 

Valoare totala 

contributie 

publica 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea 

eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA  

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lider 1.416.788,70 1.282.580,45 1.282.580,45 654.116,03 51 115.432,24 9 513.032,18 40 134.208,25 

Partener n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Total 1.416.788,70 1.282.580,45 1.282.580,45 654.116,03 51 115.432,24 9 513.032,18 40 134.208,25 

 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 769.548,27 lei 
(saptesutesaizecisinouamiicincisutepatruzecisioptleisidouazecisisaptebani) echivalentă cu 60 %  din valoarea 
totală  eligibilă, procent care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor 
activităţilor/subactivităţilor din cererea de finanţare 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de 
Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 
anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plată a 
cheltuielilor la contract şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma 
prevăzută la alin.(2), dacă este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzuta în coloana 2 (doi) din tabelul 
de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător,cu respectarea 
intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea de finanţare.  

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 
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(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  
(b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de 
Finanțare şi să fie efectuate în  termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanțare. 

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - 
Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de 
rambursare şi plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare 
şi plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de 
rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe 
perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile 
lucrătoare.  

(3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în 
care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă 
cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. 

(5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul 
de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI 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 programului 
aferent. 

Articolul 7 Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în 
concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare 
a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși 
perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice . 

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la  aspectele survenite de natură să 
afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în 
care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. 
Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă. 

(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism 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. 
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(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează 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. Beneficiarul este obligat să 
informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în 
termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(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 AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii 
ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană 
şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este  obligat să restituie suma aferentă 
documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar 
in cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 
aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, 
actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor 
neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3  din Contractul de Finanțare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, 
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/europene privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor 
de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/OI documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/plată, 
spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru 
asigurarea durabilității, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei 
ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 
obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a 
imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau 
independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, referitoare 
la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de 
stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice 
document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului 
Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii 
de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare. 
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(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsuri de 
informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM/OI, 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. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situaţie care poate determina încetarea sau 
întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa decidă cu privire la masurile corespunzătoare 
conform Condițiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM și OI vor fi degrevate 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.  

(25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele 
necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 

(26) 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 europene. 

(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta 
informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră 
încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în 
care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii 
Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale. 

(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității 
și impactului acestuia. 

B. Drepturile și obligațiile AM/OI 

(1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.  

(2) AM/OI 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.  

(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) 
zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului. 

(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în 
conformitate cu Anexele 5 (cinci) ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” și 6 (șase) ”Condiții de rambursare 
și plată a cheltuielilor”. 

(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de 
finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanţare la 
AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.  

(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 
din prezentul contract.  

(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  
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(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului 
care face obiectul prezentului contract de finanţare.  

(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală 
transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată,devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 
66/2011. 

(10) AM/OI 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.  

(11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice 
de informare. 

(12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării 
și calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea și contractarea  

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 
obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau 
transformare a obligaţiilor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări și completări 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor 
şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanțare, cu 
excepţiile menţionate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia 
de a o transmite OI/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este 
intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de 
asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (două 
zeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă 
prin  proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic 
justificate. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care, prin actul 
adiţional, sau prin notificare, dupa caz, 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. 

(6) 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 sau care ar fi contrare 
principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată  
AM/OI, în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii 
bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, 
după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că 
acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu 
justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie 
bugetară, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este 
cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului  de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile; 
(f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract 
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(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării 
la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu 
este respinsă de către AM/OI. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către parți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la  
intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor  
(b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 
161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor. 

Articolul 11 Nereguli  

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în 
conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice  aferente contractelor de 
lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții 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. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către 
AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația 
nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea  

(1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 
9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea. 

Articolul 13 Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit 
după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(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 de la data apariției și 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 de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 
(cinci) zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de 
forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, 
în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a 
acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe 
o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la 
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expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
Contractului de Finanțare. 

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract. 

(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală 
a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) luni de la 
data intrării în vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în 
care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale; 

(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de 
finanțare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau 

europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru 
aceleași costuri in ultimii 3/5 ani, după caz. 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul parților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă 
este cazul. 

(4) In situația incălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale şi de 
investiţii (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează. 

Articolul 15 Soluționarea litigiilor 

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
românești competente. 

Articolul 16 Corespondența 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace 
electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va 
purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese: 

(a) Pentru Beneficiar: Municipiul Tulcea, Str. Pacii nr. 20,  judetul Tulcea, cod postal 820033, România; 
(b) Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România;  
(c) Pentru OI: Strada Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Braila, Judetul Braila, România.  

(3) AM/OI poate comunica prin Instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor 
prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată 

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea 
română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română. 

Articolul 18 Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având 
aceeaşi forţă juridică: 

 Anexa 1 – Condiții Specifice 
 Anexa 2 – Cererea de finanțare  
 Anexa 3 – Bugetul proiectului 
 Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor 
 Anexa 5 – Acordarea si recuperarea pre-finanțării 
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor 
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 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 
 Anexa 10 – Indicatori 
 Anexa 11 – Graficul de activități 
 Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra 
celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziții finale 

(1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru 
AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.   

(2) În situaţia în care între cele 3 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AM. 

 

 

 

 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   

Ion STEFAN  

Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

Luminita MIHAILOV 

Director General 

 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea 

Constantin HOGEA 

Primar 

 

Semnătura:  

Data: 
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AVIZAT, 

 

 

Jenica Craciun, Director 

Director DI POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina Ralda Sighinas - Crista, Consilier Juridic 

Biroul Juridic 



 

1 
 

 
Nr. 9592 /DIPOR /02.04.2021 

 

NOTĂ 

prelungire perioada de implementare nr. 1 
        la Contractul de finanţare nr. 5884/03.08.2020 pentru proiectul 

„Eficientizarea energetica a blocului de locuinte din strada Garii nr. 24, Bloc 12 – Asociatia 2000, Municipiul Tulcea” 
cod SMIS 130529 

 

În temeiul alin. I din Instrucțiunea AM POR nr. 174/16.10.2020,  
Se confirmă faptul că proiectul cu titlul ”Eficientizarea energetica a blocului de locuinte din strada Garii nr. 24, Bloc 12 
– Asociatia 2000, Municipiul Tulcea”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, cod SMIS 
130529, Contract de finanțare nr. 5884/03.08.2020 se încadrează în prevederile art. I din Instrucțiunea AM POR nr. 
174/16.10.2020.  
 
Perioada de implementare a Proiectului devine 52 luni, respectiv între data 12.01.2018 - 30.04.2022, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
 

 Contract initial 
Nota prelungire 

nr. 1 conform 
I 174/16.10.2020 

Durata totala implementare 
-luni- 

40 52 

Durata implementarii dupa semnarea 
contractului 

-luni- 
9 21 

Data incheierii perioadei de 
implementare 

30.04.2021 30.04.2022 

 
 
 
Jenica CRACIUN 
Director Directia Implementare POR 
Sef OI POR 2014-2020 
 
 
 
 

Valeriu ILIESI 
Şef Birou Monitorizare Proiecte 

 

George MIHAI 
Ofiter monitorizare 
 

                                                  

 
  
  





















I.

REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TULCEA 

ZONA EST ETAPA 1 -

TOTAL I. 29.060.200,00 necontractat 2022 0,00 29.060.200,00 21.795.150,00

II.

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM  RUTIER SI  RETELE 

EDILITARE, STRAZI ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA 

TOTAL II. 40.844.000,00 necontractat 2022 0,00 40.844.000,00 30.633.000,00

III.

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM  RUTIER SI  RETELE 

EDILITARE, STRAZI  TRASEE AUTO , MUNICIPIUL TULCEA  

TOTAL III. 46.200.000,00 necontractat 2022 0,00 46.200.000,00 34.650.000,00

TOTAL (I.+II.+III.) 116.104.200,00 0,00 116.104.200,00 87.078.150,00

Plati efectuateNo. Denumire proiect Valoare proiect Contractor Data de inceput Ramas de plata Din imprumut



2022 2023 2024 2025

7.265.050,00 6.538.545,00 7.807.817,50 5.147.868,75 2.300.918,75 2025 contractare

10.211.000,00 6.126.600,00 11.784.850,00 10.021.550,00 2.700.000,00 2025 contractare

11.550.000,00 6.930.000,00 10.592.500,00 7.979.500,00 9.148.000,00 2025 contractare

29.026.050,00 19.595.145,00 30.185.167,50 23.148.918,75 14.148.918,75

Din surse proprii Scadenta lucrare Stadiu proiect

Trageri din imprumut

















A

1
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic 

Delta Dunării – Municipiul Tulcea prin echipare educațională 
26.636.225,16 MDRAP/ADRSE iunie 2019 159.830,40 26.476.394,76

2
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic 

Henri Coandă – Municipiul Tulcea prin echipare educațională 
18.677.401,96 MDRAP/ADRSE august 2019 137.394,42 18.540.007,54

3
Reabilitare si extindere clădire Grădinița cu Program Prelungit nr. 

13, Aleea Trifoiului municipiul Tulcea 
4.938.055,24 MDRAP/ADRSE iulie 2019 343.638,93 4.594.416,31

4
Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10m, 

Tulcea
28.749.434,19 MDRAP octombrie 2019 33.224,80 28.716.209,39

5

Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul 

Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul 

public 

98.217.383,15 MLPDA/ADRSE mai 2020 637.431,45 97.579.951,70

6 Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea 21.437.020,77 MLPDA/ADRSE februarie 2020 412.048,65 21.024.972,12

7 Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea 12.516.255,60 MLPDA/ADRSE iunie 2020 79.397,00 12.436.858,60

8
Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din str.Gării, bl.13, 

bl.14, bl15, bl.16, bl.17,bl.18, bl.19, bl.20, bl.21 
22.666.266,70 MLPDA/ADRSE iunie 2020 267.750,00 22.398.516,70

9
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr.14, 

bl.7 - Municipiul Tulcea 
1.449.598,57 MLPDA/ADRSE mai 2020 154.405,30 1.295.193,27

10
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr. 8, bl. 

4 - Municipiul Tulcea 
1.693.714,88 MLPDA/ADRSE iulie 2020 143.492,45 1.550.222,43

11
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr.24, 

bl.12 - Municipiul Tulcea 
1.416.788,70 MLPDA/ADRSE iulie 2020 137.956,15 1.278.832,55

TOTAL 238.398.144,92 2.506.569,55 235.891.575,37

Plati efectuate

PROIECTE IN IMPLEMENTARE

No. Denumire proiect Valoare proiect Contractor Data de inceput Ramas de plata



Imprumut 2021 2022 2023

532.724,51 532.724,51 10.740,00 310.000,00 211.984,51 martie 2023 In implementare

539.374,05 539.374,05 10.000,00 529.374,05 septembrie 2022 In implementare

2.484.843,54 2.484.843,54 318.600,00 2.166.243,54 februarie 2022 In implementare

4.298.988,68 4.498.988,68 22.050,00 4.476.938,68 decembrie 2022 In implementare

15.095.220,70 15.405.220,70 7.640,00 15.397.580,70 august 2022 In implementare

452.715,78 452.715,78 452.715,78 decembrie 2021 In implementare

4.284.435,79 4.453.194,64 740,00 4.452.454,64 octombrie 2022 In implementare

9.750.816,49 9.950.816,49 362.400,00 9.588.416,49 aprilie 2022 In implementare

647.652,32 647.652,32 647.652,32 octombrie 2021 In implementare

782.848,86 782.848,86 734.000,00 48.848,86 aprilie 2022 In implementare

647.240,43 647.240,43 601.000,00 46.240,43 aprilie 2022 In implementare

39.516.861,15 40.395.620,00 3.167.538,10 37.016.097,39 211.984,51

PROIECTE IN IMPLEMENTARE

Ramas de plata 

(contributie+ch. 

neeligibile) Scadenta lucrare Stadiu proiect

Din imprumut



I.

REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TULCEA 

ZONA EST ETAPA 1 -

TOTAL I. 29.060.200,00 necontractat 2022 0,00 29.060.200,00 21.795.150,00

II.

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM  RUTIER SI  RETELE 

EDILITARE, STRAZI ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA 

TOTAL II. 40.844.000,00 necontractat 2022 0,00 40.844.000,00 30.633.000,00

III.

REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM  RUTIER SI  RETELE 

EDILITARE, STRAZI  TRASEE AUTO , MUNICIPIUL TULCEA  

TOTAL III. 46.200.000,00 necontractat 2022 0,00 46.200.000,00 34.650.000,00

TOTAL (I.+II.+III.) 116.104.200,00 0,00 116.104.200,00 87.078.150,00

Plati efectuateNo. Denumire proiect Valoare proiect Contractor Data de inceput Ramas de plata Din imprumut



2022 2023 2024 2025

7.265.050,00 6.538.545,00 7.807.817,50 5.147.868,75 2.300.918,75 2025 contractare

10.211.000,00 6.126.600,00 11.784.850,00 10.021.550,00 2.700.000,00 2025 contractare

11.550.000,00 6.930.000,00 10.592.500,00 7.979.500,00 9.148.000,00 2025 contractare

29.026.050,00 19.595.145,00 30.185.167,50 23.148.918,75 14.148.918,75

Din surse proprii Scadenta lucrare Stadiu proiect

Trageri din imprumut







JUDEŢUL TULCEA

PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA Anexa 1.3

mii lei

2018 2019 2020

0 B 1 2 3

1 2 107.298 124.343 136.129

2 32.189 37.303 40.839

3 Serviciul anual al datoriei publice locale
4)

0

4 121

5 122

6 174

7 0,00%

07.06.2021

SITUATIA

privind calculul gradului de indatorare a bugetului local

al municipiului Tulcea

Nr. Crt. D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Cod rând din 

formularul de 

buget

Executie 

buget local
1)

 la 

31.XII.2018

Executie 

buget local
1)

 la 

31.XII.2019

Executie 

buget local
1)

 la 

31.XII.2020

   Rambursare

A

VENITURI PROPRII 
3)

Limita de îndatorare 30% din venituri proprii 

Dobânzi

Comisioane

Gradul de îndatorare- în % ( serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)

1) Contul de executie a bugetului local - Venituri ale unitatii administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n)

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finantarii rambursabile pentru care se solicita autorizarea, pe rd. 1 se inscrie media executiei veniturile proprii ale bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv ( 

col.1+col.2+col.3)/3.
3) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 

din aceeaşi lege.

4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare şi celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Situaţia estimativă privind 

serviciului datoriei publice, intocmita conform anexei nr. 1.4 la norme şi proceduri).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din urmatoarele documente: Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, Situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE Director economic

PRIMAR



Anexa 1.3

mii lei

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590 122.590

36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777 36.777

1.090 1.568 3.278 6.668 13.904 15.196 15.184 15.173 15.162 15.150 15.139 14.894 14.814 13.293 1.708

933 546 431 3.032 9.878 11.463 11.840 12.229 12.632 13.049 13.479 13.688 14.069 13.017 1.701

154 1.019 2.845 3.634 4.024 3.731 3.343 2.943 2.529 2.101 1.659 1.206 745 276 7

3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0,89% 1,28% 2,67% 5,44% 11,34% 12,40% 12,39% 12,38% 12,37% 12,36% 12,35% 12,15% 12,08% 10,84% 1,39%

2018 2019 2020

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale
2)



JUDEŢUL TULCEA Anexa 1.4

PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA

mii lei

Nr. Crt.

Serviciul anual al datoriei publice 

locale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Serviciul datoriei publice locale 

pentru imprumuturi existente 

(a+b+c+d+e+f+g+h+i) 1.063 665 532 404 393 382 370 359 347 336 325 79

Subtotal rambursari 933 546 431 316 316 316 316 316 316 316 316 79

Subtotal dobanzi 127 116 99 87 76 65 53 42 31 20 9 0

Subtotal comisioane 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0

a) Rambursare credit 386,2

b) Dobanzi credit 2,8

c) Comisioane credit 0,3

Subtotal imprumutBRD 389,4

a) Rambursare credit 231 231 115

b) Dobanzi credit 14 7 1

c) Comisioane credit 0 0 0

Subtotal imprumut  Unicredit 244 237 116

a) Rambursare credit 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 79

b) Dobanzi credit 111 109 98 87 76 65 53 42 31 20 9 0

c) Comisioane credit 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0

Subtotal garantie BCR 429 427 416 404 393 382 370 359 347 336 325 79

Serviciul datoriei publice locale 

pentru care se solicita avizarea 

(a+b+c) 26 414 1.340 4.028 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 3.043 0

a) Rambursare credit 0 0 0 2.716 3.360 3.474 3.592 3.713 3.839 3.968 4.103 4.241 4.385 3.005 0

b) Dobanzi credit 26 414 1.340 1.311 1.204 1.090 973 851 726 596 462 323 180 38 0

c) Comisioane credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal Lot 1 26 414 1.340 4.028 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 3.043

a) Rambursare credit 0 0 0 0 6.202 7.673 7.933 8.201 8.478 8.765 9.061 9.368 9.684 10.012 1.701

b) Dobanzi credit 0 489 1.406 2.236 2.744 2.577 2.317 2.049 1.772 1.485 1.189 882 566 238 7

c) Comisioane credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal Lot 2 0 489 1.406 2.236 8.946 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 1.708

Situatie

privind serviciul datoriei publice locale al municipiului Tulcea

in perioada 2021 - 2034

1

2



Serviciul TOTAL al datoriei publice 

locale (a+b+c) 1.090 1.568 3.278 6.668 13.904 15.196 15.184 15.173 15.162 15.150 15.139 14.894 14.814 13.293 1.708

a) Rambursarea imprumutului 

(1a+1d+1g+2a) 933 546 431 3.032 9.878 11.463 11.840 12.229 12.632 13.049 13.479 13.688 14.069 13.017 1.701

b) Dobanzi (1b+1e+1h+2b) 154 1.019 2.845 3.634 4.024 3.731 3.343 2.943 2.529 2.101 1.659 1.206 745 276 7

c) Comisioane (1c+1f+1i+2c) 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

07.06.2021

PRIMAR

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE Director economic
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