






(2) Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 209/2022. 

(3) Transferul fondurilor aferente cheltuielilor efectuate de parteneri în proiect se va 
efectua conform următorului mecanism: 

a) liderul de parteneriat (Partenerul 1) şi Partenerii 2 şi 3, prin lider, depun 

trimestrial la MCID/OIPSI, situaţia plăţilor efectuate în trimestrul anterior; 

b) OIPSI/MCID verifică şi autorizează cheltuielile cuprinse în solicitarea de fonduri; 

c) MCID transmite la Ministerul Finanţelor (MF) solicitarea de fonduri, pentru toţi 

partenerii, în vederea distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul anterior din 

contul de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al 

MF, în contul de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare 

fiscală al MCID în cazul Partenerilor 2 şi 3, respectiv, în cazul liderului de 

parteneriat, în contul de venituri bugetare aferent asistenţei financiare 

nerambursabile aferente PNRR codificat cu codul de identificare fiscală al 

liderului; 

d) MCID/OIPSI notifică Liderul de parteneriat şi Partenerii 2 şi 3 cu privire la fondurile 

transferate conform alin. {3}. 

Art. 7. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la 

data' la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. 
Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la 

extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

Art. 8. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

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

Art. 9. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1} va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

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

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MCID 
şi/sau ADR prin OIPSI 

(4) Liderul de parteneriat va monitoriza desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în 
vigoare 

(5) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de 
transfer/solicitărilor de fonduri către OIPSI/MCID conform prevederilor contractului 
de finanţare. 

(6) În cazul în care unul din partenerii 2, 3 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 
cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în 
totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii 

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

(8) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă 
emise pe numele său de către MCID. 

(9) Economiile din bugetul alocat realizate în urma achiziţiilor publice vor fi repartizat de 
liderul de parteneriat ca urmare a analizei necesităţilor apărute în implementarea 
proiectului. 

Art. 10 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 
Drepturile Partenerilor 2, 3, n 
(1) Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate 

de către Liderul de parteneriat, corespunzător activităţii/activităţilor proprii din cadrul 
Investiţiei I. 1. 

(2) Partenerul are dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerul are dreptul sa solicite cu regularitate informaţii Liderului de parteneriat 
despre implementarea investiţiei 1.1.şi să fie informat despre progresul înregistrat în 
procesul de implementare a acesteia. 

(4) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, 
să fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de 
către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(5) Parternerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Organismul intermediar/coordonatorul de 
reforme şi investiţii. 

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 
(1) Partenerii au responsabilitatea implementării activităţilor proprii, conform 

prevederilor Contractului de finanţare. 
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(2) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, 
dezvoltării durabile, informării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii. 

(3) Partenerii au obligatia să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de achiziţie elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul solicitărilor de fonduri. 

(4) Partenerii au obligatia să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării documentelor aferente estimărilor trimestriale de 
solicitări de fonduri şi solicitărilor de fonduri. 

(5) Partenerii au obligatia să pună la dispoziţia coordonatorului investiţiei şi/sau 
coordonatorului naţional pentru implementarea PNRR, sau oricărui alt organism 
naţional sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare 
pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea 
verificărilor la faţa locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (6), Partenerii sunt obligati să 
acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Investiţia 1.1 şi să 
pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a 
Investiţiei 1.1, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa 
fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. 

(7) Partenerii sunt obligati să furnizeze Liderului de parteneriat informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(8) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene 
constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a ţintelor şi/sau ţintelor intermediare 
aferente Investiţiei 1.1, în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi /sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de gradul de realizare a ţintelor 
şi/sau ţintelor intermediare, raportat la activităţile proprii, fiecare Partener răspunde 
proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la plată. 

(9) Partenerii au obligatia să restituie orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul contractului de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data primirii notificării. 

{10) Partenerii au obligatia să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Investiţiei 1.1, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la 
implementarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

{11} Partenerii au obligatia să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 
contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de 
audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate 
documentele vor fi păstrate cel puţin 5 ani după expirarea perioadei de valabilitate a 
contractului de finanţare. 

(12) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul Investiţiei 1.1 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe 
numele lor de către coordonatorul investiţiei şi/sau coordonatorul naţional pentru 
implementarea PNRR. 

{13) În cazul emiterii unui titlu de creanţă pe numele său, partenerul în cauză are obligaţia 
restituirii sumelor cuprinse în acesta şi să asigure din resurse proprii contravaloarea 
acestuia. 
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(14) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanţare, partenerul răspunde în solidar cu 
Liderul de parteneriat pentru restituirea sumelor acordate pentru implementarea 
Investiţiei 1.1, în limita sumelor gestionate de fiecare partener în parte. 

Art. 11 Achiziţii publice 

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare Partener cu respectarea 
legislaţiei privind achiziţiile publice, a condiţiilor din decizia de finanţare şi a instrucţiunilor 
emise de Ministerul lnvestitiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Cercetării, Inovării şi 
Digitalizării şi/sau alte organisme abilitate. 

Art. 12 Plăţi 

(1) Plăţile în cadrul Proiectului vor fi făcute atât de către Liderul de parteneriat, cât şi de 
către Partenerul 2 şi Partenerul 3, din conturile deschise dedicate Proiectului, în 
limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceştia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către Liderul de parteneriat/ Partenerul 2/ Partenerul 3 vor 
fi rambursate Liderului de parteneriat/Partenerului 2/ Partenerului 3 pe baza 
documentelor justificative prezentate, în condiţiile stabilite în Contractul de 
finanţare. 

Art. 13 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care 
s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin 
proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială 
privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului 
final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locaţia/locaţiile de implementare a/ale 
proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin PNRR pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 
proiectului, conform paragrafului (1). 

Art. 14 Confidenţialitate 

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

Art. 15 Integralitatea Acordului de Parteneriat şi amendamente 

(1) Pe durata prezentului Acord, partenerii au dreptul să convma in scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai 
Partenerilor. 
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