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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
phvind unele masuri tn domeniul fondurilor nerambursabile europene

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I 
Prevederi generale

Art.1 - Prezenta lege reglementeaza unele masuri in domeniul fondurilor 
europene avand drept scop:

a) Asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor cu finantare 
din fonduri europene atat pentru perioada de programare 2014-2020 cat 
si pentru perioada de programare 2021-2027;

b) Asigurarea conditiilor generale pentru flexibilizarea utilizarii fondurilor 
europene precum si pentru utilizarea eficienta a fondurilor 
nerambursabile europene alocate Romaniei;

c) Pregatirea portofoliului de proiecte de infrastructura in domenii 
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021- 
2027;

d) Stabilirea masurilor necesare pentru a asigura buna implementare a 
proiectelor de infrastructura ale Romaniei in vederea evitarii riscului de 
dezangajare in anul 2020;

e) Asigurarea surselor de finantare pentru implementarea proiectelor de 
infrastructura fazate din perioada de programare 2007-2013;

f) Stabilirea cadrului general pentru includerea la finantare din fonduri 
europene a programelor nationale din domeniul infrastructurii finanUte 
din sursele bugetului de stat sau din alte surse constituite conform legii;

Art. 2 - Prezenta lege a fost elaborata cu respectarea urmatoarelor
principii:
a) Prindpiul utUizorfi efidente a fondurilor europene - conform caruia 

fondurile europene alocate Romaniei trebuie utilizate pentru a finanta nevoile 
reale din societate dar si pentru a obtine efecte maxime pe seama utilizarii 
fondurilor nerambursabile europene raportat la eforturile depuse de beneficiarii 
proiectelor;



Phndpiul descentralizarii procesului dedzional - potrivit caruia 
deciziile in sistemul de management al fondurilor nerambursabile europene 
trebuie luate cat mai aproape de nevoile beneficiarilor de finantare precum si de 
proiectele aflate in implementare;

Phndpiul simplificahi procedurals - conform caruia procedurile 
nationale de administrare si management a fondurilor nerambursabile europene 
trebuie sa fie cat mai simple si cat mai operationale pentru a asigura 
implementarea proiectelor cu succes de catre structurile de specialitate implicate 
in managementul fondurilor nerambursabile europene precum si de catre 
beneficiarii finantarilor europene prevazuti de lege;

Phndpiul debirocrotizarii instituhonale - in conformitate cu acest 
principiu, in procesul decizional al fondurilor nerambursabile europene trebuie 
eliminate activitatile specifice care se suprapun intre entitatile implicate in 
procesul de management si control a fondurilor nerambursabile europene pentru a 
evita intarzierile in implementarea proiectelor dar si pentru a evita riscul de 
dezangajare cu impact asupra pierderilor de fonduri nerambursabile europene 
alocate Romaniei.

b)

c)
r-’'

d)

Capitolul II
Masuri pentru asigurarea descentralizarii procesului decizional al fondurilor

europene, la nivel regional

Art.3 - (1) La nivelul Regiunilor de Dezvoltare ale Romaniei, incepand cu 
perioada de programare 2021-2027, Agentiile pentru Dezvoltare Regionala 
organizate potrivit Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, 
indeplinesc functia de Autoritate de Management pentru Programele Operationale 
de Dezvoltare Regionala, denumite in continuare programe operationale regionale, 
organizate la nivelul regiunilor.

(2) In calitate de Autoritate de Management pentru programele operationale 
regionale organizate la nivelul regiunilor Agentiile pentru Dezvoltare Regionale 
asigura toate functiile prevazute de Regulamentele Europene, inclusiv functia de 
Plata catre beneficiari pentru fondurile publice aferente proiectelor implementate 
in cadrul programelor de dezvoltare regionala conform reglementarilor legale 
aplicabile perioadei de programare 2021-2027.

(3) In asigurarea functiilor de Autoritate de Management personalul 
Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala respecta art.445 si 460-463 din Ordonanta 
de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.4 - (1) Autoritatile de Management pentru programele operationale 
regionale pot incredinta gestionarea unor functii si/sau parti ale programelor 
operationale regionale, cu respectarea Regulamentelor Europene, unor Organisme 
Intermediare pentru exercitarea unor functii sau implementarea unor proiecte de 
investitii teritoriale integrate precum si pentru realizarea unor obiective specifice 
ale programelor operationale regionale, prin incheierea unui acord scris Tntre 
Organismul Intermediar si Autoritatile de Management, prin care deleaga o parte 
din functiile Autoritatilor de Management si/sau parti ale programelor operationale 
regionale.

(2) Autoritatile de Management pentru programele operationale regionale 
raman responsabile pentru implementarea programelor operationale regionale 
chiar daca acestea desemneaza Organisme Intermediare in conditiile prevazute la 
alin.(l) prin incheierea de acorduri de delegare.
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(1) Autoritatile de Management ale Programelor Operationale 
Regionale exercita urmatoarele functii, in conformitate cu Regulamentele Comisiei 
Europene, daca regulamentele nu prevad altfel:

I." In ceea ce priveste gestionarea programelor operationale regionale, 
autoritatile de management:

a) sprijina activitatea comitetului de monitorizare al programului 
operational regional si li furnizeaza informatiile pe care le solicita pentru 
indeplinirea sarcinilor sale, in special datele privind evolutia programului 
operational in ceea ce priveste realizarea obiectivelor sale, date financiare si date 
referitoare la indicatori si la obiectivele de etapa;

b) intocmeste si prezinta Comisiei Europene, dupa aprobarea comitetului de 
monitorizare, raportul anual si raportul final de implementare astfel cum este 
prevazut de Regulamentele Europene;

c) pune la dispozitia Organismelor Intermediare si a beneficiarilor informatii 
relevante pentru indeplinirea sarcinilor care le revin si implementarea 
operatiunilor, dupa caz;

d) asigura operationalizarea unui sistem informatic pentru a inregistra si 
stoca Tn format electronic datele referitoare la fiecare operatiune care sunt 
necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiara, verificare si audit, 
inclusiv datele privind participantii la operatiuni, dupa caz;

e) se asigura ca datele mentionate la litera (d) sunt colectate, inregistrate si 
stocate in sistemul mentionat la litera (d) si ca datele privind indicatorii sunt 
defalcate in conformitate cu Regulamentele Comisiei Europene;

II - In ceea ce priveste selectarea operatiunilor finantate din fonduri 
europene, autoritatile de management:

a) elaboreaza si, dupa aprobare, aplica proceduri de selectie adecvate si

Art. 5
-x:-
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criterii care:
i) asigura faptul ca operatiunile selectate pentru finantare contribuie la 

indeplinirea obiectivelor specifice si a rezultatelor din cadrul prioritatii in cauza;
ii) sunt nediscriminatorii si transparente;
iii) iau in considerare principiile generate si regulile stabilite de 

Regulamentele Comisiei Europene;
b) se asigura ca o operatiune selectata pentru finantare intra in domeniul de 

aplicare al programelor operationale si poate fi incadrata in obiectivele 
programului operational, intr-o masura identificata in prioritatea sau prioritatile 
programului operational;

c) elaboreaza, aproba si lanseaza ghidul solicitantului pentru beneficiari 
care stabileste conditiile aplicabile contributiilor pentru fiecare operatiune, 
inclusiv cerintele specifice privind activitatile, lucrarile, produsele sau serviciile 
care urmeaza a fi furnizate in cadrul operatiunii, planul de finantare si data limita 
de executie;

d) se asigura ca beneficiarul are capacitatea administrative, financiara si 
operational! pentru a indeplini conditiile mentionate la litera (c), inainte de 
aprobarea operatiunii la finantare;

e) se asigura ca, in cazul in care operatiunea selectata pentru finantare, a 
inceput inainte de data depunerii unei cereri pentru finantare catre autoritatea de 
management, legislapa aplicabila relevant! pentru operatiune a fost respectat!;

f) se asigura c! operatiunile selectate pentru contributii din fonduri 
nerambursabile europene nu includ activit!ti care au f!cut parte dintr-o operatiune
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care a facut sau ar fi trebuit sa faca obiectul unei proceduri de recuperare in 
conformitate cu prevederile Regulamentelor Comisiel Europene;

g) stabileste categoriile de interventie specifice pentru fiecare operatiune 
Specifics finanUta din fonduri nerambursabile europene in cadrul programelor 
operationale;

III - In ceea ce priveste gestiunea financiora si controlul programelor 
operationale regionale, autoritatile de management exercita urmatoarele 
atribupi:

ft-
a) verifies faptul cS executarea de lucrSri, furnizarea de produse si 

prestarea de servicii cofinantate din fonduri nerambursabile europene au fost 
realizate in cadrul operatiunilor specifice precum si faptul cS cheltuielile declarate 
de beneficiari au fost platite, precum si faptul cS sunt in conformitate cu legislatia 
aplicabilS, cu programele operationale si cu conditiile de acordare a contributiilor 
din fonduri nerambursabile europene pentru operatiunea in cauza;

b) se asigura ca beneficiarii care participS la implementarea operatiunilor 
rambursate pe baza costurilor eligibile suportate in mod real dispun fie de un 
sistem contabil separat, fie de un cod contabil adeevat pentru toate tranzactiile 
referitoare la o operatiune;

c) instituie masuri eficace si proportionale de combatere a fraudelor, luand 
in considerare riscurile identificate Tn conformitate cu normele europene si 
legislatia nationals;

d) stabileste proceduri pentru a se asigura de pSstrarea tuturor documentelor 
privind cheltuielile si auditurile necesare pentru a se garanta o pistS de audit 
adeevatS, in conformitate cu cerintele Regulamentelor Europene;

e) intocmeste declaratia de gestiune si rezumatul anual mentionate potrivit 
Regulamentelor Europene in domeniu;
(2) VerificSrile efectuate in temeiul alin. (1), punctul Ml, litera a) includ 
urmStoarele proceduri:

(a) verifieSri administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare 
efectuatS de beneficiarul finantSrii;

(b) verificari la fata locului ale operatiunilor cu finantare din fonduri 
nerambursabile europene. Freeventa si gradul de acoperire a verificSrilor la fata 
locului sunt proportionale cu suma contributiei publice pentru o operatiune si cu 
nivelul de rise identificat prin astfel de verifieSri si prin audituri efectuate de cStre 
autoritatea de audit pentru sistemul de gestiune si control, in ansamblu;

(3) VerificSrile la fata locului ale operatiunilor individuale m conformitate 
cu alineatul alin, (2), litera b) pot fi realizate pe baza unui esantion;

(4) In cazul in care autoritatile de management ale programelor 
operationale sunt de asemenea si beneficiare al programelor operationale pentru 
situatia operatiunilor privind asistenta tehnicS, modalitStile de verificare 
mentionate la alin. (1), punctul III, lit. a), trebuie sa asigure separarea adeevatS a 
functiilor.

Art. 6. (1) In vederea exercitarii functiei de plata a AutoritStilor de 
Management pentru Programele Operationale Regionale, acestea incheie acorduri 
de finantare cu Ministerul Finantelor Publice.

(2) Prin acord de finantare, in intelesul prezentei legi, se intelege acordul 
incheiat intre Ministerul Finantelor Publice prin Autoritatea de Certificare si PlatS 
si Autoritatile de Management pentru Programele Operationale Regionale, prin care 
sunt stabilite atributiile si responsabilitStile pSrtilor semnatare in ceea ce priveste 
derularea operatiunilor financiare intre acestea.
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Art. 7 (1) Pentru asigurarea cofinantarii Programelor Operationale Regionale, 
ministrul finantelor pubiice indeplineste functia de ordonator principal de credite 
potrivit legii.

(2) Sumele necesare cofinantarii potrivit alin.(1) se cuprind in bugetul de 
stat prin Ministerul Finantelor Pubiice, pentru fiecare Program Operational 
Regional in parte.

(3) Autoritatile de Management pentru Programele Operationale Regionale 
efectueaza plati catre beneficiari din fondurile aferente cofinantarii asigurate de la 
bugetul de stat, transferate de Autoritatea de Certificare si Plata conform 
prevederilor acordurilor de finantare prevazute la art. 6 alin. (2)

(4) Agentiile pentru Dezvoltare Regional! transmit anual catre Autoritatea 
de Certificare si Plata estimarile de sume necesare alocarii fondurilor de la bugetul 
de stat pentru asigurarea cofinantarii in vederea elaborarii bugetului Ministerului 
Finantelor Pubiice aprobat prin legea bugetului de stat.

(5) Autoritatile de Management pentru Programele Operationale Regionale 
intocmesc lunar sau ori de cate ori este nevoie, in temeiul acordurilor de finantare 
incheiate cu Ministerul Finantelor Pubiice, cereri de fonduri pentru asigurarea 
cofinantarii de la bugetul de stat, in vederea efectuarii platilor catre beneficiari.

(6) Ordonatorul principal de credite transfer! sumele necesare efectu!rii 
pl!tilor destinate cofinant!rii in conturile de disponibil ale Agentiilor pentru 
Dezvoltare Regional!, deschise la Trezoreria Statului pe seama acestora.

(7) Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata se efectueaz! de c!tre 
Agentiile pentru Dezvoltare Regional! din bugetul alocat cofinantarii pentru 
Programele Operationale Regionale in conformitate cu prevederile Legii finantelor 
pubiice nr. 500/2002, cu modific!rile si completarile ulterioare.

(8) Pentru sumele autorizate la plat! aferente cofinant!rii proiectelor, 
Agentiile pentru Dezvoltare Regional!, in baza contractelor de finantare incheiate 
cu beneficiarii, prin mecanisme aprobate conform legii, vireaza sumele necesare 
asigur!rii cofinant!rii, in conturile deschise la Trezoreria Statului de c!tre 
beneficiari.

(9) Pentru sumele utilizate aferente cofinant!rii in conditiile prevederilor 
prezentei legi Agentiile pentru Dezvoltare Regional! intocmesc situatii financiare 
potrivit normelor metodologice emise de 
organizeaz! evidenta financiar!-contabil! distinct! pentru fondurile alocate din 
bugetul de stat cu destinatia de cofinantare, organizeaz! evident patrimoniului, 
efectueaz! inventarierea, respectiv asigura utilizarea eficient! a fondurilor 
conform prevederilor legale in vigoare.

(10) D1sponibilit!tile din sumele alocate de la bugetul de stat pentru 
asigurarea cofinant!ri1, r!mase la sfarsitul exercitiului bugetar in conturile 
Autoritatii de Certificare si Plat!, Autorit!tilor de Management pentru Programele 
Operationale Regionale, precum si ale beneficiarilor, altii decat cei finantati 
integral din bugetul de stat, bugetul asigur!rilor sociale de stat si bugetele 
fondurilor speciale, se reporteaza in anul urm!tor si se utilizeaz! cu aceeasi 
destinatie.

Ministerul Finantelor Pubiice,

Art.8 ■ (1) Pentru gestionarea sumelor primite din fonduri nerambursabile 
europene pentru Programele Operationale Regionale, Ministerul Finantelor Pubiice 
prin Autoritatea de Certificare si Plata deschide conturi la Banca National! a 
Romaniei si respectiv la Trezoreria Statului.

(2) Agentiile pentru Dezvoltare Regional! pentru gestionarea fondurilor 
nerambursabile europene aferente Programele Operationale Regionale deschid
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conturi la Trezorerla Statului si raspund potrivit prevederilor legale pentru 
gestionarea sumelor primite.

(3) Autoritaflle de Management pentru Programele Operationale Regionale 
efectueaza plati catre beneficiari din fondurile nerambursabile europene 
transferate de Autoritatea de Certificare si Plata, conform prevederilor acordurilor 
de finantare prevazute la art. 6 alin. (2).

(4) Autoritatile de Management pentru Programele Operationale Regionale 
Tntocmesc lunar sau ori de cate ori este nevoie, in temeiul acordurilor de finantare 
incheiate cu Ministerul Finantelor Publice, cereri de fonduri pentru asigurarea 
fondurilor nerambursabile europene, in vederea efectuarii platilor catre 
beneficiari.

(5) Autoritatea de Certificare si Plata transfer! sumele necesare efectuarii 
platilor din fondurile nerambursabile europene in conturile de disponibil ale 
Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale Regionale deschise la 
Trezoreria Statului pe seama acestora.

(6) Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata se efectueaza de catre 
Agentiile pentru Dezvoltare Regional! din bugetul alocat sumelor cu destinatia de 
fonduri nerambursabile europene pentru Programele Operationale Regionale in 
conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile 
si complet!rile ulterioare.

(7) Pentru sumele autorizate la plat! din fonduri nerambursabile europene, 
Autoritatile de Management pentru Programele Operationale Regionale, Tn baza 
contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii, prin mecanisme aprobate 
conform legii, vireaz! fondurile nerambursabile europene in conturile deschise la 
Trezoreria Statului pe seama beneficiarilor.;

(8) Pentru sumele primite din fonduri nerambursabile europene, Autorit!tile 
de Management pentru Programele Operationale Regionale intocmesc situatii 
financiare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, 
organizeaz! evidenta financiar-contabil! distinct! pentru fondurile nerambursabile 
europene, organizeaz! evidenta patrimoniului, efectueaz! inventarierea, respectiv 
asigur! utilizarea eficient! a fondurilor conform prevederilor legale in vigoare

(9) Disponibilitatile din fondurile europene r!mase la sfarsitul exercitiului 
bugetar in conturile Autorit!tii de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management 
pentru Programele Operationale Regionale, precum si ale beneficiarilor, altii decat 
cei finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si 
bugetele fondurilor speciale, se reporteaz! in anul urm!tor si se utilizeaza cu 
aceeasi destinatie.

Art.9 - (1) Pentru asigurarea sumelor necesare pentru Asistenta Tehnica 
aferent! Programelor Operationale Regionale, Ministerul Finantelor Publice prin 
Autoritatea de Certificare ^i Plat! indeplineste rolul de ordonator principal de 
credite.

/
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(2) Sumele necesare Asistentei Tehnice, prev!zute la alin. (1) se cuprind Tn 
bugetul de stat prin Ministerul Finantelor Publice la propunerea autoritatilor de 
management, pentru fiecare Program Operational Regional Tn parte, Tn limita 
bugetului aprobat din fonduri nerambursabile europene cu aceast! destinatie, a 
cofinant!rii precum si a sumelor alocate pentru supracontractare Tn conditiile legii;

(3) Agentiile pentru Dezvoltare Regional! organizate potrivit legii, pentru 
sumele prevazute la alin. (1) Tncheie cu Autoritatea de Certificare si Plata din 
cadrul Ministerului Finantelor Publice acorduri de finantare Tn temeiul c!rora
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tv Agen^iile de Dezvoltare Regionala efectueaza plati pentru finantarea cheltuielilor 
aferente Asisten^ei Tehnice prevazute la alin. (2).

(4) Agentiile pentru Dezvoltare Regionale elaboreaza propunerile de buget 
pentru asigurarea sumelor necesare asistentei tehnice in conformitate cu nevoile 
acestora, in limita bugetului alocat pentru Asisten^a Tehnica din fonduri 
nerambursabile europene cofinantare 51 supracontractare aprobata conform legii, 
anual odata cu aprobarea legii bugetului de stat.

(6) Agentiile pentru Dezvoltare Regionala intocmesc lunar sau ori de cate ori 
este nevoie cererile de fonduri pentru sumele necesare efectuarii platilor din 
Asisten^a tehnica, in functie de estimarile necesare pentru realizarea de plati ^i le 
depun la Autoritatea de Certificare ^i Plata.

(7) Autoritatea de Certificare si Plata vireaza sumele necesare efectuarii 
platilor la Agentiile pentru Dezvoltare Regionala in conturile deschise la Trezoreria 
Statului pe seama acestora;

(8) Angajarea, lichidarea, ordonan^area ^i plata se efectueaza de catre 
Agentiile de Dezvoltare Regionala din bugetul alocat asistentei tehnice pentru 
Programele Opera^ionale Regionale in conformitate cu prevederile Legii finan^elor 
publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Agentiile pentru Dezvoltare Regionala efectueaza plati cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare catre prestatorii de servicii, executantii de lucrari, 
furnizorii de bunuri, salaria^i precum ^i fa^a de terti pe baza angajamentelor legale 
5i bugetare incheiate conform legii.

(10) Pentru sumele alocate cu destina^ia de Asistenta Tehnica, Agentiile 
pentru Dezvoltare Regionala au calitatea de autoritate contractanta ^i sunt 
obligate sa respecte prevederile legale in vigoare privind achizi^iile publice.

(11) Pentru sumele utilizate aferente asistentei tehnice in conditiile 
prevederilor prezentei legi, Agentiile de Dezvoltare Regionala intocmesc situa^ii 
financiare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, 
organizeaza eviden^a financiara-contabila distincta pentru fondurile alocate din 
bugetul de stat cu destina^ia de asistenta tehnica, organizeaza eviden^a 
patrimoniului, efectueaza inventarierea, respectiv asigura utilizarea eficienta a 
fondurilor, conform prevederilor legale in vigoare.

(12) Sumele neutilizate la finalul anului din cofinantarea Programelor 
Opera^ionale se reporteaza la sfar^itul anului ^i se utilizeaza cu aceea^i destina^ie 
in anul urmator.

Art. 10 - Cl) In exercitarea functiei de selectie a opera^iunilor finan^ate din 
fonduri europene, Autorita^ile de Management ale Programelor Operationale 
Regionale incheie contracte de finantare.

(2) Valoarea totala a contractelor de finantare incheiate de Autoritatile de 
Management ale Programelor Operationale Regionale include valoarea bugetului 
alocat din fonduri nerambursabile europene la nivelul fiecarui program operational, 
valoarea cofinantarilor, valoarea supracontractarilor stabilite conform legii ^i, dupa 
caz, valoarea cheltuielile neeligibile.

(3) Contractele de finantare incheiate conform prevederilor alin. (1) cuprind 
prevederi referitoare la obligatiile ^i responsabilitatile parrilor, inclusiv cu privire 
la recuperarea sumelor platite necuvenit.

Art. 11 - (1) In exercitarea functiei de verificare si control Autoritarile de 
Management ale Programelor Operationale Regionale care functioneaza la nivelul 
Agenriilor pentru Dezvoltare Regionala exercita controlul prevazut de lege asupra 
cheltuielilor efectuate de catre beneficiari care au contracte de finantare legal

•i,.
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incheiate cu acestea, inclusiv asupra procedurilor de achizi^ie pubUca si a 
contractelor incheiate conform legii.

(2) In exercitarea acestei func^ii de verificare 51 control a cheltuielilor 
precum si asupra procedurilor de achizitie publica, inclusiv asupra contractelor de 
achizi^ie publica legal incheiate, Autoritatile de Management ale Programelor 
Operationale Regionale aplica prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea ^i sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea ^i utilizarea fondurilor 
europene ^i/sau a fondurilor publice na^ionale aferente acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

(3) Titlurile de crean^a emise potrivit alin. (2) constituie act administrativ 
de autoritate emis in baza contractelor de finan^are legal incheiate cu beneficiarii.

(4) Dupa expirarea termenului de plata prevazut in titlurile prin care sunt 
stabilite crean^ele potrivit alin.(2), acestea se transmit, impreuna cu dovada 
comunicarii, spre recuperate, organelor fiscale competente ale Agentiei Na^ionale 
de Administrate Fiscala care aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare.

-A*

%

(5) Autoritatile de Management ale Programelor Operationale pot delega 
func^ia de verificare ^i control sau parti din acestea pentru derularea procedurilor 
legale de emitere a titlurilor de crean^a, pe baza de acord de delegare, catre 
Organismele Intermediate reprezentate de 0 autoritate publica nationals sau locala 
cu respectarea prevederilor Regulamentelor Comisiei Europene.

- Autoritatile de Management ale Programelor Operationale 
Regionale autorizeaza la plata cheltuieli pentru decontarea de sume din bugetul 
fondurilor nerambursabile europene alocate Romaniei cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare la nivel national si european.

Art. 13 - Autoritatile de Management ale Programelor Operationale Regionale 
intocmesc Declararii de Cheltuieli cu respectarea prevederilor legale in vigoare la 
nivel national ^i european 51 le transmit la Autoritatea de Certificate si Plata 
potrivit legii.

Art. 12

Art.14 - Autoritatile de Management ale Programelor Operationale Regionale 
pot propune, cu respectarea prevederilor Regulamentelor Comisiei Europene, 
realocarea de fonduri intre programele operarionale, pot derula proceduri de 
realocare de fonduri intre programele operationale pot lua orice alte masuri 
pentru utilizarea economiilor de cheltuieli sau pentru utilizarea eficienta a 
fondurilor nerambursabile europene.

Art. 15 - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi la nivelul 
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ^i Administrariei va functiona 0 structura 
de specialitate care sa asigure coordonarea unitara a Autoritatilor de Management 
de la nivelul Programelor Operationale Regionale 2021-2027, exercitand in acest 
sens urmatoarele atriburii principale:

a) asigura o structura ^i metodologie unitara in vederea elaborarii ^i 
aprobarii Programelor Operarionale Regionale de catre Comisia 
European!;

b) asigura masurile necesare pentru incadrarea bugetelor Programelor 
Operationale Regionale in obiectivele de concentrare tematica, cu 
respectarea liniilor de intervenrie specifice;

c) asigura masurile necesare pentru realocarea eventualelor sume intre 
Programele Operationale Regionale la propunerea AutoritaUlor de
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Management si cu respectarea procedurilor Regulamentelor Comisiei 
Europene,

d) asigura masurile necesare pentru coordonarea Comitetelor de 
Monitorizare a Programelor Operationale,

e) elaboreaza metodologii unitare pentru buna implementare a programelor 
operationale;

f) asigura masurile necesare pentru coordonarea procesului de negociere cu 
Comisia Europeana aferent perioadei de programare 2021-2027 in 
colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene;

g) initiaza proiecte de acte normative la propunerea Autoritatilor de 
Management ale Programelor Operationale Regionale si deruleaza circuitul 
legislativ de aprobare a acestora;

h) indepline^te orice alte masuri pentru buna coordonare si implementare a 
Programelor Operationale Regionale 2021-2027.

(2) Pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Ministerului 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei va functiona o structura de 
specialitate care sa asigure functia de Organism Intermediar pentru functiile 
delegate de catre Autoritatile de Management ale Programelor Operationale 
Regionale 2021-2027, prin incheierea de acorduri de delegare conform legii.

(3) Prin acordul de delegare prevazut la alin. (2) se deleaga cel putin functia 
de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor, daca este cazul.

Capitolul III
Masuri pentru descentralizarea procesului de management la nivelul altor 

Autorita^i de Management ale Programelor Operationale precum ^i la
nivelul marllor beneficlarl

(1) Autoritatile de Management ale celorlalte programe 
operationale stabilite potrivit legii pentru perioada de programare 2021-2027 pot 
desemna pentru anumite functii si/sau tipuri de operatiuni cu impact regional sau 
sectorial, selectate la finantare, Organisme Intermedlare cu respectarea 
prevederilor Regulamentelor Europene in vigoare.

(2) Organismele Intermediare desemnate pot fi organisme publice nationale 
sau locale sau organisme private organizate potrivit legii. Organismele 
Intermediare desemnate fac parte din sistemele de management si control ale 
Programelor Operationale pentru care a avut loc desemnarea.

(3) fntre Autoritatile de Management si Organismele Intermediare carora li s- 
au delegat anumite functii si/sau anumite operatiuni selectate la finantare se 
incheie acord de delegare in conformitate cu Regulamentele Comisiei Europene, 
prin care se stabilesc: functiile delegate, operatiunile delegate, atributiile, 
responsabilitatile, durata delegarii, indicatorii de performanta ai acordului, 
precum si orice alte prevederi care sunt necesare pentru ca acordul sa se poata 
realiza.

Art. 16

(4) Autoritatile de Management pentru programele operationale mentionate 
la alin. (1) raman responsabile pentru implementarea programelor operationale in 
cauza, chiar daca acestea desemneaza Organisme Intermediare in conditiile 
prevazute la alin.(l) prin incheierea de acorduri de grant sau acorduri globale de 
grant.
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(5) La desemnarea Organismelor Intermediare prin acorduri de delegare 
Autoritatile de Management se asigura ca sunt indepUnite de catre organismele 
Intermediare urmatoarele conditii:

a) organismul intermediar are capacitatea administrativa necesara pentru 
indeplinirea obligatiilor din acordul de delegare;

b) organismul intermediar dispune de toate mecanismele si procedurile 
necesare pentru indeplinirea functiilor care au fost delegate;

c) personalul incadrat in Organismul Intermediar dispune de experienta 
profesionala necesara pentru implementarea functiilor/operatiunilor delegate;

d) acordul de delegare are prevazute clauzele necesare pentru luarea 
masurilor necesare atunci cand organismul intermediar nu indeplineste Tn totalitate 
sau in parte functiile care au fost delegate;

e) organismul intermediar are capacitatea de a asigura pista de audit 
necesara pentru realizarea misiunilor de audit prevazute conform Regulamentelor 
Comisiei Europene;

f) organismul intermediar indeplineste orice alte conditii necesare pentru 
realizarea functiilor care i-au fost delegate de catre Autoritatea de Management.

Art. 17 ■ (1 )Administratorul de infrastructura rutiera C.N.A.l.R. precum si 
administratorul de infrastructura de transport feroviara Compania National! de Cai 
Ferate CFR SA, numita in continuare CNCF CFR pot delega atributiile de 
implementare catre structurile teritoriale ale acestora, respectiv catre Directiile 
Regionale de Drumuri si Poduri denumite in continuare DROP si catre Directiile 
Regionale de Cai Ferate denumire in continuare DRCFR pentru a asigura 
implementarea unor proiecte de infrastructura de transport rutier/feroviar cu sursa 
de finantare din fonduri nerambursabile europene si buget de stat pentru 
asigurarea cofinantarii, prin incheierea unui protocol de implementare.

(2) Proiectele de infrastructura de transport rutier ce pot face obiectul 
implementarii de catre structurile teritoriale mentionate la alin.(l) includ:

a) variantele ocolitoare pentru localitatile urbane;
b) drumurile de legatura intre localitatile urbane si autostrazi, drumuri 

expres, drumuri nationale;
c) parti din autostrazi, drumurile expres, drumurile nationale precum si alte 

elemente de infrastructura de Interes national.
(3) Proiectele de infrastructura de transport feroviar ce pot face obiectul 

implementarii de catre structurile teritoriale mentionate la alin.(l) includ:
a) lucrari de modernizare si reabilitare a garilor prevazute in Master Planul 

General de Transport sau in alte documente strategice elaborate conform legii;
b) lucrari de modernizare si reabilitate a tronsoanelor de cale ferata 

realizate cu ajutorul echipamentelor si tehnologiilor moderne;
c) parti din lucrarile de modernizare si reabilitare a unor tronsoane de cale 

ferata care fac parte din coridoarele de transport TEN-T Core si Comprehensive;
(4) Administratorul de infrastructura rutiera C.N.A.l.R., precum si 

administratorul de infrastructura de transport feroviara CNCF CFR, si autoritatile 
publice locale interesate parte pot infiinta unitati comune de implementare a 
proiectelor de infrastructura de transport rutier/feroviar cu finantare din fonduri 
nerambursabile europene.

(5) Personalul angajat in cadrul acestor structuri pentru implementarea 
proiectelor de infrastructura mentionate la alin.(4) din prezenta lege beneficiaza 
de drepturile salariale ale personalului care implementeaza proiecte cu finantare 
din fonduri nerambursabile europene.

r
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(6) La delegarea atributiilor de implementare a prolectelor mentionate la 
alin.(1) administratorul de infrastructura rutiera/feroviara are obligatia de a lua 
masuri pentru ca structura teritoriala sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba capacitatea administrativa necesara pentru mdeplinirea 
obligatlilor stabilite prin protocolul de implementare;

b) sa dispuna de toate mecanismele si procedurile necesare pentru 
indeplinirea atributiilor stabilite prin protocolul de implementare;

c) personalul incadrat sau care urmeaza a fi incadrat in structurile teritoriale 
sa dispuna de experienta profesionala necesara pentru implementarea functiilor 
delegate;

V-;

d) structura teritoriala are capacitatea de a asigura pista de audit necesara 
pentru realizarea misiunilor de audit prevazute conform Regulamentelor Comisiei 
Europene;

e) structura teritoriala Tndeplineste orice alte conditii necesare pentru 
realizarea atributiilor de implementare stabilite conform protocolului incheiat.

(7) Prin implementarea proiectelor de infrastructura rutiera respectiv 
feroviara mentionate la alin.(2) si alin.{3) se intelege desfasurarea de catre 
structurile teritoriale ale administratorului de infrastructura rutiera/feroviara a

■w-.- Ml.

urmatoarelor categorii de activitati:
a) elaborarea si supunerea spre aprobare conform legii a documentatiilor 

tehnico-economice necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura 
rutiera/feroviara;

b) derularea procedurilor de achizitie publica de catre structurile teritoriale 
ale administratorului de infrastructura rutiera/feroviara pentru a asigura 
implementarea proiectelor de infrastructura rutiera/feroviara mentionate;

c) incheierea, cu respectarea procedurilor legale, a contractelor de achizitie 
publica necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura 
rutiera/feroviara;

d) monitorizarea si implementarea efectiva a proiectelor de infrastructura 
rutiera si feroviara mentionate la alin.(2) si alin.(3);

e) monitorizarea si urmarirea lucrarilor real-executate pentru proiectele de 
infrastructura de transport rutler/feroviar;

f) decontarea lucrarilor real-executate de catre executantii de lucrari 
precum si elaborarea cererilor de rambursare necesare pentru decontarea 
cheltuielilor din fonduri nerambursabileeuropene;

g) intocmirea documentatiei si intreprinderea actiunilor necesare pentru 
indeplinirea de catre CNAIR/CFR a procedurilor legale privind exproprierea, 
prevazute de lege;

h) intocmirea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor in 
conditiile prevazute de lege;

i) alte categorii de activitati care sunt necesare pentru a asigura 
implementarea proiectelor de infrastructura de transport rutier/feroviar dupa caz.

(8) Proiectele de infrastructura rutiera/feroviara care se transmit pentru 
implementare la structurile teritoriale ale administratorului de infrastructura 
rutiera/feroviara dupa caz se stabilesc prin decizie a conducatorului 
administratorului de infrastructura rutiera/feroviara.

(9) Intre administratorul infrastructurii rutiere/feroviare dupa caz si 
structurile teritoriale ale administratorului de infrastructura rutiera/feroviara se 
incheie protocolul de implementare in baza caruia administratorul infrastructurii 
rutiere/feroviare are calitatea de titular al dreptului de implementare iar
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structurile teritoriale ale administratorului de infrastructura rutiera/feroviara au 
calitatea de implementator. Protocolul de implementare a proiectului de 
infrastructura rutiera/feroviara va cuprinde:

a) denumirea si datele de identificare ale partilor protocolului;
b) obiectul protocolului de implementare;
c) durata protocolului de implementare;
d) drepturi si obligatii ale titularului dreptului de implementare;
e) drepturi si obligatii ale implementatorului;
f) situatia terenului care face obiectul protocolului de implementare si 

datele de identificare ale terenului;
g) starea in care se afla proiectul de infrastructura de transport rutier;
h) documentatii tehnico-economice existente la data transferului;
i) obligatii privind respectarea regulilor de eligibilitate ale finantatorului si 

cele privind obligativitatea asigurarii pistei de audit si asigurarea disponibilitatii 
documentelor, in conformitate cu prevederile contractelor de finantare;

j) clauzele privind luarea masurilor necesare atunci cand structura 
teritoriala nu indeplineste in totalitate sau in parte atributiile prevazute prin 
protocolul de implementare;

k) alte categorii de informatii necesare pentru implementarea proiectului de 
infrastructura de transport rutier.

(10) Protocolul de implementare se aproba in prealabil de catre Consiliul de 
Administratie al C.N.A.I.R. sau dupa caz de catre Consiliul de Administrate a CNCF 
CFR, precum si de catre organele de conducere a structurilor teritoriale ale 
administratorului de infrastructura rutiera/feroviara.

(11) Protocolul de implementare inceteaza la data incheierii procesului 
verbal de receptie la finalizarea implementarii ultimului contract de lucrari din 
cadrul proiectului de infrastructura de catre structurile teritoriale ale 
administratorului de infrastructura rutiera/feroviara, data de la care investitia 
publica realizata trece in administrarea administratorului de drept al infrastructurii 
rutiere/feroviare conform legii, pe baza de protocol de predare-primire.

(12) La data incheierii protocolului de predare-primire, administratorul de 
drumuri/infrastructura feroviara se subroga in drepturi si obligatiile structurii 
teritoriale a administratorului de infrastructura rutiera/feroviara in ceea ce 
priveste contractele de achizitie publica, garantiile aferente contractelor din 
cadrul proiectului furnizate de catre executantii de lucrari precum si pentru orice 
alte contracte incheiate de structurile teritoriale ale administratorului de 
infrastructura rutiera/feroviara in interesul implementarii proiectului. In protocolul 
de predare-primire, incheiatin termen de 30 de zile de la data aprobarii procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru ultimul contract de lucrari din 
cadrul proiectului se vor consemna: datele de identificare ale partilor, obiectul 
protocolului, drepturi si obligatii ale partilor, starea tehnica a proiectului precum 
si orice alte informatii pe care partile le considera necesare pentru Implementarea 
proiectului. Eventualele defecte de calitate la data incheierii protocolului de 
predare-primire se remediaza potrivit prevederilor contractuale sau conform 
prevederilor legale in vigoare.

(13) Structurile teritoriale ale administratorului de infrastructura 
rutiera/feroviara raspund de implementarea proiectului de infrastructura 
rutiera/feroviara la standardele de calitate prevazute de legislatia in vigoare si isi 
asuma intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor

■9
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tehnice precum si ale oricaror alte reglementari in vigoare pentru implementarea 
proiectelor de infrastructure rutiera/feroviara.

(14) Daca la data preluarii pentru implementare a proiectului de 
infrastructure rutiera/feroviare anumite proceduri de achizitie publice sunt in curs 
de desfesurare, acestea se vor consemna in protocolul de implementare incheiat 
intre perti, structurile teritoriale ale administratorului de infrastructure 
rutiere/feroviare preluand contractul dupe finalizarea procedurii de achizitie.

(15) Documentatiile tehnico-economice elaborate si/sau aprobate de cetre 
administratorul de infrastructure rutiere/feroviare la data incheierii protocolului 
de implementare se predau structurilor teritoriale ale administratorului de 
infrastructure rutiere/feroviare pentru continuarea procesului de implementare a 
proiectului de infrastructure rutiere/feroviare. Structura teritoriale a 
administratorului de infrastructure rutiere/feroviare poate actualiza conform legii 
documentatiile tehnico-economice elaborate si/sau aprobate sau poate continua pe 
baza acestora procesul de implementare a proiectului.

(16) Documentatiile tehnico-economice noi sau dupe caz documentatiile 
tehnico-economice revizuite de structurile teritoriale ale administratorului de 
infrastructure rutiere/feroviare pentru implementarea proiectului de infrastructure 
de transport rutier/feroviar se aprobe de cetre structurile teritoriale ale 
administratorului de infrastructure rutiere/feroviare dupe obtinerea avizului CTE la 
nivel central al administratorului de infrastructure de transport rutier/feroviar. 
Avizul CTE din partea administratorului de infrastructure de transport 
rutier/feroviar pentru documentatia tehnico-economice elaborate/revizuite se 
emite in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii soliciterii 
pentru obtinerea avizului.

(17) Solu^ia tehnice pentru realizarea proiectelor noi de infrastructure de 
transport rutier/feroviar din cadrul documentatiilor structurile teritoriale locale se 
avizeaze de cetre structura responsabiie cu gestionarea Master Planului General de 
Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor 
impreune cu administratorul de infrastructure rutiere/feroviare. Avizarea solutiei 
tehnice se va face in termen de maxim 10 zile lucretoare de la data depunerii 
soliciterii de cetre structurile teritoriale ale administratorului de infrastructure 
rutiere/feroviare la structura responsabiie cu gestionarea Master Planului General 
de Transport. Structura responsabiie cu gestionarea Master Planului General de 
Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor 
poate cere clarificari o singure date, termenul pane la primirea respunsului la 
clarificeri suspendand termenul de emitere a avizului.

(18) Indicator^ tehnico-economici ai proiectului de investitii se aprobe 
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completerile ulterioare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii 
si Comunicatiilor, pe baza documentatiilor elaborate de structurile teritoriale ale 
administratorului de infrastructure rutiere/feroviare, inaintate de administratorul 
de infrastructure rutiere/feroviare.

(19) Administratorul de infrastructure rutiere/feroviara este obligat se 
sustine si sa adopte mesurile necesare pentru propunerile de proiecte de 
infrastructure rutiere/feroviare formulate de structurile teritoriale ale 
administratorului de infrastructure rutiere/feroviare sau dupa caz documentatiile 
tehnico-economice elaborate sau revizuite de acestea atunci cand acestea sunt 
parte dintr-un coridor transeuropean, sunt parte din proiecte de infrastructure de 
transport rutier cum sunt: autostrezi, drumuri expres, drumuri nationale, linii de

V;-
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cale ferata sau alte proiecte similare sau sunt parte a unei solutii tehnice care 
asigura conexiunea cu reteaua de transport TEN-T Core/Comprehensive. Aceeasi 
obligatie li revine si administratorului de infrastructura feroviara pentru proiectele 
implementate de structurile teritoriale ale acestuia. La propunerea structurilor 
teritoriale, cu respectarea prevederilor prezentei legi, administratorul de 
infrastructura rutiera/feroviara este obligat sa ia toate masurile necesare pentru 
incheierea protocoalelor de implementare si dupa caz a protocoalelor de predare- 
primire.•Vv

(20) In perioada implementarii proiectelor de infrastructura de transport 
rutier/feroviar structurilor teritoriale ale administratorului de infrastructura
rutiera/feroviara li se confera dreptul de administrare in conditiile legii asupra 
terenurilor proprietate publica/privata a statului pe care se implementeaza 
proiectul. Durata dreptului de administrare asupra terenurilor corespunde cu 
durata implementarii proiectului de infrastructura. Dreptul de administrare asupra 
terenurilor se consemneaza in protocolul de implementare si in protocolul de 
predare-primire , care constituie actul juridic Tn baza caruia structurile teritoriale 
exercita dreptul de administrare. Dreptul de administrare inceteaza pe data 
incheierii protocolului de predare-primire.

(21) Pe perioada implementarii proiectelor de infrastructura de transport 
rutier/feroviar pentru lucrarile de modernizare, reabilitare la portiunile de drum 
existente/cale ferata, structurilor teritoriale ale administratorului de 
infrastructura rutiera/feroviara li se confera dreptul de administrare in conditiile 
legiiasupra terenurilor proprietate publica/privata a statului pe care se 
implementeaza proiectul, precum si pentru sectorul de drum/linie de cale ferata 
care face obiectul acestor lucrari. Dreptul de administrare asupra terenurilor si 
asupra sectorului de drum/cale ferata care face obiectul proiectului se 
consemneaza in protocolul de implementare si in protocolul de predare-primire, 
care constituie actul juridic in baza caruia structurile teritoriale exercita dreptul 
de administrare. Dreptul de administrare inceteaza pe data incheierii protocolului 
de predare-primire.

(22) Protocolul de implementare incheiat conform prevederilor prezentei 
legi intre administratorul infrastructurii rutiere/feroviare si structurile teritoriale 
ale administratorului de infrastructura rutiera/feroviara indeplineste functia de 
document justificativ pentru inregistrarea de catre structurile teritoriale ale 
administratorului de infrastructura rutiera/feroviara, in evidenta financiar- 
contabila proprie, a cheltuielilor generate implementarea proiectelor de 
infrastructura rutiera/feroviara. Valoarea acestor cheltuieli se consemneaza Tn 
protocolul de implementare si reprezinta valoarea de intrare Tn patrimoniu a 
investi^iei publice, conform legislatiei Tn vigoare.

(23) Protocolul de predare-primire Tncheiat conform prevederilor prezentei 
legi Tntre structurile teritoriale ale administratorului de infrastructura 
rutiera/feroviara Tn calitate de predator si administratorul infrastructurii 
rutiere/feroviare, Tn calitate de primitor, Tndeplineste functia de document 
justificativ pentru preluarea Tn evidentele financiar-contabile a valorii proiectului 
de infrastructura rutiera/feroviara precum si pentru preluarea Tn vederea 
administrarii si executarii lucrarilor de Tntretinere si mentenanta prevazute de 
normele tehnice Tn vigoare.

(24) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructura de 
transport rutier/feroviar de catre structurile teritoriale se cuprind Tn bugetul
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Ministerului Transporturllor, Infrastructurii si Comunicatiilor, se suporta integral 
din bugetul de stat si cuprind:

a) cheltuieli cu investitia de baza;
b) cheltuieli privind exproprierea de terenuri;
c) cheltuieli privind asigurarea relocarii utilitatilor;
d) cheltuieli cu amenajarea terenurilor si lucrari de sistematizare;
e) cheltuieli privind utilitatile din corpul drumurilor/liniilor de cale ferata;
f) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului/liniei de cale ferata;
g) cheltuieli cu semnalizarea rutiera/feroviara;
h) cheltuieli cu amenajarile hidrologice;
i) cheltuieli cu protectia mediului;
j) cheltuieli cu dotarile si echipamentele necesare;
k) cheltuieli cu ridicarile topografice si schitele cadastrale;
l) cheltuieli cu impozitele si taxele;
m) orice alte categorii de cheltuieli necesare implementarii proiectelor de 

infrastructure de transport.
(25) Lunar sau ori de cate ori este necesar Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii si Comunicatiilor, in calitate de ordonator principal de credite, 
solicits Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pe seama 
solicitarilor formulate de structurile centrale ale administratorului de 
infrastructure rutiera/feroviarS la propunerea structurilor teritoriale ale 
administratorului de infrastructure rutierS/feroviarS.

(26) Structurile teritoriale depun la structurile centrale ale administratorului 
de infrastructure rutierS/rutierS lunar sau ori de cate ori este nevoie cererea de 
transfer de fonduri pentru proiectele de infrastructure ce fac obiectul 
implementerii.

(27) Structurile centrale ale administratorului de infrastructure 
rutiera/feroviarS transfers cStre structurile teritoriale fondurile necesare 
implementSrii proiectelor de infrastructurS in conturile deschise la Trezoreria 
Statului pe seama structurilor teritoriale ale administratorului de infrastructurS 
rutierS/feroviarS.

(28) Pentru proiectele care fac obiectul aplicSrii prezentului articol, 
structurile teritoriale ale administratorului de infrastructurS rutiera/feroviarS dupS 
caz sunt mandatate sS actioneze si sS exercite in numele si pentru CNAIR/CNCF 
CFR toate procedurile legale de expropriere prevSzute de Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauzS de utilitate publicS, necesara realizSrii unor 
obiective de interes national, jude^ean si local, inclusiv stabilirea despSgubirilor.

(29) Cheltuielile privind despSgubirile pentru exproprieri se suporta integral 
din bugetul de stat si se plStesc de cStre expropriator, conform legii.

(30) HotSrarile de Govern privind exproprierile se adopta la propunerea
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pe baza 
documentatiilor elaborate de structurile teritoriale ale administratorului de 
infrastructurS rutierS si inaintate de administratorul de infrastructurS
rutierS/feroviarS dupS caz.

(31) Se autorizeazS Autoritatea de Management a Programului Operational
Infrastructure Mare, la propunerea Organismului Intermediar pentru Transport, sa 
ia mSsurile necesare pentru includerea ca beneficiari Tn cadrul programului 
operational a structurilor teritoriale ale administratorilor de infrastructurS
rutiera/feroviarS.

•4
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(32) Organismul Intermediar Transport poate incheia contracte de finantare 
cu structurile teritoriale ale administratorului de infrastructura rutiera/feroviara si 
se asigura, odata cu incheierea contractelor de finantare, ca structurile teritoriale 
au capacitate de administrare si financiara pentru implementarea proiectelor de 
Infrastructura si exercita controlul asupra implementarii proiectelor in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. In situatia in care structurile 
teritoriale ale administratorului de infrastructura rutiera/feroviara nu au asigurata 
capacitatea de administrare, implementare, financiara pentru implementarea 
marilor proiecte de infrastructura, Organismul Intermediar poate sa decida sa nu 
incheie contractul de finantare.

Art. 18 - (1) Pentru proiectele de infrastructura de impact major, denumite 
proiecte marl de infrastructura, administratorul de infrastructura rutiera C.N.A.I.R. 
si administratorul de infrastructura feroviara CNCF CFR, pot infiinta companii de 
proiect sub forma unor societati comerciale pe actiuni organizate in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care vor functiona sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu actionariat Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, CNAIR/ CNCF CFR si autoritati ale 
administratiei publice locale,

(2) Prin proiecte mari de infrastructura in sensul prevederilor prezentei legi 
se inteleg proiecte de infrastructura rutiera/feroviara situate pe reteaua TEN-T 
Core, de natura; autostrazilor, drumurilor expres si a liniilor de cale ferata.

(3) tn cazul Tn care companiile de proiect se infiinteaza prin hotarare a 
administratorului de infrastructura rutiera/feroviara acestea au ca si actionar unic 
administratorul de infrastructura rutiera C.N.A.I.R. si dupa caz administratorul de 
infrastructura feroviara CNCF CFR sau, dupa caz, pot functiona ca filiale/agentii 
astfel cum aceasta este stabilit prin hotarare a administratorului.

(4) Tn cazul Tn care companiile de proiect se infiinteaza prin hotarare a 
administratorului de infrastructura rutiera/feroviara Tn parteneriat cu autoritatile 
administratiei publice locale acestea functioneaza ca si societati comerciale pe 
actiuni organizate Tn baza Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

(5) Companiile de proiect pentru implementarea proiectelor mari de 
infrastructura se Tnfiinteaza prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau 
dupa caz prin hotarare a autoritatilor administratiilor publice locale.

(6) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicariilor poate decide 
pe baza de parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale Tnfiintarea de 
companii de proiect pentru implementarea proiectelor mari de infrastructura.

(7) Sediul companiilor de proiect organizate potrivit prevederilor prezentei 
legi este Tn regiunea de implementare a proiectelor respective.

(8) Companiile de proiect au drept obiect de activitate desfasurarea 
urmatoarelor categorii de activitati:

a) elaborarea, actualizarea, modificarea si aprobarea documentatiilor 
tehnico-economice necesare implementarii proiectelor mari de infrastructura;

b) derularea procedurilor de achizitie publica de catre companiile de proiect 
pentru a asigura implementarea marilor proiecte de infrastructura 
rutiera/feroviara;

c) Tncheierea, cu respectarea procedurilor legale, a contractelor de achizitie 
publica necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura rutiera si 
feroviara;

/
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d) monitorizarea si implementarea efectiva a marilor proiecte de 
infrastructura rutiera si feroviara mentionate;

e) monitorizarea si urmarirea lucrarilor real-executate pentru marile 
proiecte de infrastructura de transport rutier/feroviar;

f) decontarea lucrarilor real-executate de catre executantii de lucrari 
precum si elaborarea cererilor de rambursare necesare pentru decontarea 
cheltuielilor din fonduri europene;

g) Tntocmirea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor in 
conditiile prevazute de lege;

h) alte categorii de activitati necesare care sunt necesare pentru a asigura 
implementarea proiectelor de infrastructura de transport rutier/feroviar dupa caz.

(9) Cheltuielile de organizare si functionare ale companiei de proiect se 
suporta din veniturile proprii ale administratorului de infrastructura 
rutiera/feroviara, dupa caz, prin partajarea veniturilor proprii ale acestuia si 
virarea sumelor necesare functionarii companiei de proiect prin grija 
administratorului de infrastructura feroviara/rutiera in conturile deschise la 
Trezoreria Statului pe seama companiilor de proiect. Bugetul companiei de proiect 
este inclus in bugetul administratorului de infrastructura rutiera/feroviara si se 
aproba odata cu acesta.

(10) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor mari de 
infrastructura de transport rutier/feroviar de catre structurile teritoriale se 
cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, se 
suporta integral din bugetul de stat ^i cuprind:

a) cheltuieli cu investitia de baza;
b) cheltuieli privind exproprierea de terenuri;
c) cheltuieli privind asigurarea relocarii utilitarilor;
d) cheltuieli cu amenajarea terenurilor si lucrari de sistematizare;
e) cheltuieli privind utilitatile din corpul drumurilor/liniilor de cale ferata;
f) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului/liniei de cale ferata;
g) cheltuieli cu semnalizarea rutiera/feroviara;
h) cheltuieli cu amenajarile hidrologice;
i) cheltuieli cu protectia mediului;
j) cheltuieli cu dotarile si echipamentele necesare;
k) cheltuieli cu ridicarile topografice si schitele cadastrale;
l) cheltuieli cu impozitele si taxele;
m) orice alte categorii de cheltuieli necesare implementarii proiectelor mari 

de infrastructura.
(11) Avizul CTE din partea administratorului de infrastructura de transport 

rutier/feroviar pentru documentatia tehnico-economica elaborate/revizuita se 
emite in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii solicitarii 
pentru obtinerea avizului. In perioada de emitere a avizului CTE administratorul de 
infrastructura de transport rutier/feroviar poate solicita clarificari o singura data.

(12) Solutiile tehnice ale proiectelor mari de infrastructura se avizeaza de 
catre structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport 
din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna 
cu administratorul infrastructurii. Avizarea solutiei tehnice se va face in termen de 
maxim 10 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii la structura responsabila cu 
gestionarea Master Planului General de Transport. Structura responsabila cu 
gestionarea Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate cere clarificari o singura
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data, termenul pana la primirea raspunsului la clarificari suspendand termenul de 
emitere a avizului.

(13) Indicatorii tehnico-economici elaboratl de compania de proiect se 
aproba prin hotarare a Guvernului Romaniei la propunerea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii 51 Comunicatiilor pe baza documentatiilor elaborate 
de compania de proiect.

(14) Lunar sau ori de cate ori este necesar, Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor, in calitate de ordonator principal de credite, 
solicit! Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pe seama 
solicitarilor formulate de companiile de proiect.

(15) Companiile de proiect depun la structurile centrale ale 
administratorului de infrastructurii rutiera/feroviara lunar sau ori de cate ori este 
nevoie cererea de transfer de fonduri pentru proiectele de infrastructura ce fac 
obiectul implementarii.

(16) Structurile centrale ale administratorului de infrastructura 
rutiera/feroviara transfer! c!tre companiile de proiect fondurile necesare 
implement!rii proiectelor marl de infrastructur! in conturile deschise la Trezoreria 
Statului pe seama companiilor de proiect.

(17) Companiile de proiect ale administratorului de infrastructur! 
rutier!/feroviar!, dupa caz, sunt mandatate s! actioneze ^i sa exercite in numele 
Statului Roman toate procedurile legale de expropriere prev!zute de Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauz! de utilitate public!, necesar! realiz!rii 
unor obiective de interes national, jude^ean ^i local inclusiv stabilirea 
desp!gubirilor.

(18) Cheltuielile privind desp!gubirile pentru exproprieri se suport! integral 
din bugetul de stat si se pl!tesc de c!tre expropriator, conform legii.

(19) Hot!rarile de Guvern privind exproprierile se adopt! la propunerea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii ^i Comunicatiilor pe baza 
documentatiilor elaborate de companiile de proiect ?i inaintate de administratorul 
de infrastructur!.

(20) Se autorizeaz! Autoritatea de Management a Programului Operational 
Infrastructur! Mare, la propunerea Organismului Intermediar pentru Transport, s! 
ia m!surHe necesare pentru includerea ca beneficiari in cadrul programului 
operational a companiilor de proiect ale administratorului de infrastructur! 
rutier!/feroviar!.

(21) Organismul Intermediar pentru Transport incheie contracte de finantare 
cu companiile de proiect ale administratorului de infrastructur! rutier! ^i feroviar! 
^i se asigur!, odat! cu incheierea contractelor de finantare, c! companiile de 
proiect au capacitate de administrare ^i financiar! pentru implementarea 
proiectelor de infrastructur! ^i exercit! controlul asupra implement!rii proiectelor 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare. tn situatia in care compania de 
proiect nu are asigurat! capacitatea de administrare, implementare, financiar! 
pentru implementarea marilor proiecte de infrastructur!, Organismul Intermediar 
poate s! decid! s! nu incheie contractul de finantare.

V %

Capitolul IV
Masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene Tn 
vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-

2020
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Art. 19 - (1) Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii 
pubMce de transport, energie, mediu, dezvoltare urbana, regenerare urbana, 
eficienta energetica si iluminat public finantate din fonduri nerambursabile 
europene denumite in continuare proiecte de infrastructura, care cuprind in 
structura devizului general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, 
cheltuieli privind relocarile de utilitati, precum si alte categorii de cheltuieli 
similare necesare pentru implementarea proiectelor, a caror valoare nu poate fi 
determinate cu exactitatela data organizarii procedurii legale de achizitie publica, 
dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura, 
beneficiarii/autoritatile contractante pot include m devizele generate de investitii, 
odata cu initierea procedurilor de achizitie publica, rezerve de implementare a 
proiectelor, care fac parte din investitia de baza, exprimate in procente din 
valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe, dupa 
caz.

(2) Rezervele de implementare reprezinta sursa de finantare pentru 
realizarea categoriilor de cheltuieli mentionate la alin.(l).

(3) Rezervele de implementare a proiectelor mentionate la alin.(l) sunt 
evidentiate distinct de catre beneficiarii finantarii/autoritatile contractante in 
documentatia de atribuire a lucrarilor ca articole generate de lucrari, la 
propunerea proiectantului, Tn conformitate cu prevederile legale in vigoare si fac 
parte din valoarea estimata a contractului de achizitie publica.

(4) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura de 
catre executantii de lucrari se face pe baza unei metodologii aprobate de 
beneficiar/autoritatea contractanta cu aprobarea conducatorului autoritatii 
contractante ^i cu respectarea principiilor de transparenta, competitivitate si 
eficienta a utilizarii fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de 
implementare a proiectelor de infrastructura face parte din documentatia de 
achizitie publica, ce se comunica ofertan^ilor odata cu organizarea procedurii de 
achizitie publica.

(5) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 
implementare a proiectelor, precum si sumele alocate fiecarei categorii de 
cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia de atribuire a lucrarilor odata cu 
initierea procedurilor de achizitie publica.

(6) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se 
poate face numai pentru contractele de executie lucrari, cu conditia ca aceste 
sume sa fie prevazute distinct ca articole generale in devizele generale de investitii 
elaborate conform legii.

Art. 20 - (1) Creantele rezultate din drepturile executantilor de lucrari, 
prestatorilor de servicii, furnizorilor de bunuri, furnizorilor de materiale, 
subcontractorilor care de^in contracte legal incheiate cu autoritatea contractanta 
sau cu antreprenorul general pentru proiectele de infrastructura mentionate la 
art. 19 din prezenta lege pot face obiectul unor contracte de cesionare legal 
incheiate cu institu^iile financiare, dupa caz, pentru a asigura lichiditatile necesare 
implementarii proiectelor de infrastructura sau pentru derularea oricaror 
operatiuni necesare implementarii proiectelor cu acordul autoritatii contractante 
sau a antreprenorului general dupa caz. In situatia incheierii contractelor de 
cesiune de creante autoritatea contractanta sau, dupa caz, antreprenorul general 
are calitatea de debitor cedent conform legii.

(2) Creantele rezultate din drepturile executantilor de lucrari, prestatorilor 
de servicii, furnizorilor de bunuri, furnizorilor de materiale, subcontractorilor.
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cesionate potrivit alin. (1) pot face obiectul unor garantii mobiliare pentru 
inscrierea de ipoteca conform legii. In aceasta situatie contractele de achizitie 
publica
subcontractantilor/prestatorilor de servicii/furnizorilor de materiale, precum si 
orice alte date necesare pentru inscrierea de ipoteca in sistemul de garanpi 
mobiliare pentru obtinerea de credite bancare in scopul implementarii proiectelor 
de infrastructura.

Art. 21 - (l)Autoritatile contractante care au prevazut in procedura de 
achizitie publica si in documentatiile de achizitie publica intocmite in acest sens 
posibilitatea ca executan^ii de lucrari in baza contractelor de achizitie publica 
legal incheiate sa subcontracteze o parte din lucrarile ce urmeaza a fi executate, 
pot decide sa incheie acte aditionale la contractele de achizitie publica intre 
autoritatea contractanta, executantul de lucrari si subcontractori care sa alba ca 
obiect efectuarea platii lucrarilor real-executate de catre autoritatea contractanta 
in mod direct catre subcontractori.

(2) Tn situatia prevazuta la alin.(l) autoritatea contractanta va vira sumele 
datorate ca urmare a lucrarilor real-executate de catre subcontractori in contul 
indicat de acestia. Mecanismul de decontare, sistemul de documente justificative 
care urmeaza a se derula intre autoritatea contractanta, antreprenorul general si 
subcontractori urmeaza sa fie stabilit prin act aditional la contractul de achizitie 
publica, in conditiile legii.

(3) Cu respectarea prevederilor contractuale, in cazul efectuarii platii catre 
antreprenorul general, la momentul solicitarii platii pentru urmatoarele lucrari 
realizate, executantii vor face dovada achitarii, integral sau partial, conform 
esalonarilor agreate intre executant si subcontractori, a platilor restante catre 
subcontractori.

(4) Tn cazul unor plati restante, in sensul prevederilor alin.(3), autoritatea 
contractanta va retine din platile cuvenite antreprenorului general suma aferenta 
acestor pla^i restante aferente subcontractorului, pana la prezentarea 
documentelor justificative privind efectuarea platilor restante catre 
subcontractori.

prevadatrebuie datele de identificare alesa

4

Art. 22 - (l)Pentru organizarea procedurilor de achizitie publica necesare 
proiectelor de infrastructura finantate din fonduri nerambursabileeuropene, 
autoritatile contractante vor determina valorile estimate ale contractelor de 
achizitie publica, in baza devizului general de investirie, a obiectelor de lucrari, a 
articolelor comasate, precum ^i a articolelor de deviz.

(2) Articolele comasate fac parte din valoarea estimata a obiectivelor de 
investitii publice, respectiv din costul lucrarilor care urmeaza a se realiza potrivit 
cap. IV din Devizul General de Investitii si reprezinta comasarea articolelor de 
deviz care definesc etapele de realizare a unui obiectiv de lucrari pe baza caruia 
are loc implementarea ulterioara a proiectelor de infrastructura mentionate la 
alin.(l).

(3) Articolele comasate se propun de catre proiectant, se aproba conform 
competentelor legale de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante si 
trebuie sa fie identificabile si masurabile ca parte a unui proces de realizare a unui 
obiect de lucrari specific unei investitii publice.

(4) Pentru proiectele de infrastructura mentionate la alin.{1), aflate in curs 
de implementare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, poate avea loc 
trecerea acestora pe articole comasate organizate pentru fiecare obiect de lucrari, 
prin act aditional la contractul de lucrari. Documentatia de trecere de la articolele
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de deviz la articolele comasate se intocmeste de catre proiectant pentru restul de 
lucrari ramase de executat la data intocmirii documentatlei, se avizeaza de catre 
consultantul/supervizorul de lucrari si se aproba de catre conducatorul autoritatii 
contractante.

(5) Documentatia de trecere de pe articole de deviz pe articole comasate 
intocmita cu respectarea prevederilor alin.(4) se comunica Autoritatilor de 
Management ale Programelor Operationale care finanteaza proiectul de 
infrastructure si constituie baza pentru decontarea si autorizarea de cheltuieli in 
conformitate cu prevederile contractului de finantare.

Art.
dezvoltate, conform clasificarii din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale 
de statistica (NUTS), pot prelua de la administratorul infrastructure rutiere, 
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, denumita in 
continuare C.N.A.I.R., pe baza de protocol de implementare, proiecte de 
infrastructure de transport rutier de nature variantelor ocolitoare, drumurilor de 
legatura la drumurile nationale, drumurilor alternative ca solutii pentru 
descongestionarea de trafic rutier, parti ale drumurilor expres, parti ale 
autostrazilor, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora, precum si orice alte 
categorii de lucrari similare, in vederea implementarii, cu respectarea conditiilor 
prevazute de prezenta lege.

(2) In vederea implementarii proiectelor de infrastructure, unitatile 
administrativ-teritoriale pot forma asociarii de dezvoltare intercomunitare 
denumite in continuare A.D.I. fn situatia in care se constituie A.D.l. prevederile 
prezentei legi se aplica acestora, obligatiile/responsabilitatile/atributiile unitatilor 
administrativ teritoriale sau a autoritatilor publice locale dupa caz fiind inlocuite 
cu cele ale A.D.I.

23 - (l)Unitatile administrativ-teritoriale din regiunile mai putin

V-"

% ?--------

(3) Lista proiectelor de infrastructure care pot face obiectul prevederilor 
prezentului articol se aproba prin ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii 
si comunicatiilor, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene.

(4) Proiectele de infrastructure rutiera pot fi preluate in implementare chiar 
daca sunt intocmite si aprobate documentatii tehnico-economice ale proiectului 
sau au fost semnate contracte de achizitie pentru acestea.

(5) Infrastructure rezultata in urma implementarii proiectelor de
infrastructure mentionate la alin.(1), inclusiv terenurile achizitionate si/sau 
expropriate, dace este cazul, sunt proprietate publice/private a statului si se vor 
inscrie Tn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in 
sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

(6) Proiectele de infrastructure rutiera se dau in implementare Unitatilor 
Administrativ Teritoriale/Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare cu asigurarea 
surselor de finantare din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(7) Prin implementarea proiectelor de infrastructure rutiere mentionate la
alin.(1) se intelege desfesurarea de cetre Unitetile Administrativ
Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare a urmetoarelor categorii de 
activiteti:

1

a) elaborarea, modificarea, supunerea spre aprobare conform legii, 
actualizarea documentatiilor tehnico-economice, dupe caz, necesare pentru 
implementarea proiectelor de infrastructure de transport rutier;
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b) derularea procedurilor de achizitie publica de catre autoritatlle publice 
locale, Tn calitate de autorltate contractanta, pentru a asigura implementarea 
proiectelor de infrastructura rutiera mentionate la alin.(1);

c) incheierea tuturor contractelor de achizitie publica, inclusiv contractelor 
de executie lucrari, contractelor de proiectare, consultant!, responsabili tehnici cu 
executia precum si alte contracte necesare pentru implementarea proiectelor de 
infrastructura de transport rutier;

c) monitorizarea si implementarea efectiva a proiectelor de infrastructura 
rutiera mentionate la alin.(1);

d) monitorizarea si urmarirea lucrarilor real-executate pentru proiectele de 
infrastructura;

e) decontarea lucrarilor real-executate de catre executantii de lucrari 
precum si depunerea cererilor de fonduri necesare pentru decontarea cheltuielilor 
din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor;

f) elaborarea si depunerea cererilor de rambursare a cheltuielilor rezultate 
din implementarea proiectelor de infrastructura rutiera;

g) intocmirea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor in 
conditiile prevazute de lege;

h) alte categorii de activitati care sunt necesare pentru a asigura 
implementarea proiectelor de infrastructura de transport rutier.

(8) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru implementarea 
proiectului in baza cererilor de fonduri depuse in conditiile alin.(7) lit. e), Unitatile 
Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara, in calitate 
beneficiar al proiectului va depune la Organismul Intermediar pentru Transport 
cereri de fonduri aferente;

(9) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructura de 
transport rutier de catre Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de 
Dezvoltare Intercomunitara din regiunile mai putin dezvoltate se cuprind in bugetul 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, se suporta integral 
din bugetul de stat si cuprind atat cheltuielile eligibile cat si cele neeligibile 
aferente acestor proiecte, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare. 
tn categoria acestor cheltuieli se includ:

a) cheltuieli cu investitia de baza;
b) cheltuieli privind exproprierea de terenuri;
c) cheltuieli privind asigurarea relocarii utilita^ilor;
d) cheltuieli cu amenajarea terenurilor si lucrari de sistematizare;
e) cheltuieli privind utilitatile din corpul drumurilor/liniilor de cale ferata;
f) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului/liniei de cale ferata;
g) cheltuieli cu semnalizarea rutiera/feroviara;
h) cheltuieli cu amenajarile hidrologice;
i) cheltuieli cu protectia mediului;
j) cheltuieli cu dotarile si echipamentele necesare;
k) cheltuieli cu ridicarile topografice si schitele cadastrale;
l) cheltuieli cu impozitele si taxele;
m) orice alte categorii de cheltuieli necesare implementarii proiectelor de 

infrastructura de transport.
(10) Lunar sau ori de cate ori este necesar Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii si Comunicatiilor in calitate de ordonator principal de credite solicit! 
Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pe seama cererilor 
de fonduri formulate de autorit!tile publice locale.
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(11) In Mmita creditelor bugetare deschise si repartizate, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vireaza, pe baza de ordin de plata 
pentru Trezoreria Statului sumele corespunzatoare in conturile de venituri 
bugetare deschise in structura clasificatiei bugetare pe numele 
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la unitatile trezoreriei statului, 
pentru a asigura finan^area categoriilor de cheltuieli necesare pentru 
implementarea proiectelor de infrastructure de transport rutier mentionate la 
alin.(l).

(12) Intre administratorul infrastructurii rutiere, CNAiR si Unitatile 
Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara se incheie 
protocolul de implementare Tn baza caruia administratorul infrastructurii rutiere 
are calitatea de titular al dreptului de implementare iar unitatile administrativ- 
teritoriale au calitatea de implementator. Protocolul de implementare a 
proiectului de infrastructure rutiera va cuprinde:

a) denumirea si datele de identificare ale pertilor protocolului;
b) obiectul protocolului de implementare;
c) durata protocolului de implementare;
d) drepturi si obligatii ale titularului dreptului de implementare;
e) drepturi si obligatii ale implementatorului;
f) situatia terenului care face obiectul protocolului de implementare si 

datele de identificare ale terenului;
g) starea Tn care se afla proiectul de infrastructure de transport rutier;
h) documentatii tehnico-economice existente la data transferului;
i) obligatii ale implementatorului privind respectarea regulilor de 

eligibilitate ale finantatorului si privind obligativitatea asigurarii pistei de audit si 
asigurarea disponibilitatii documentelor, Tn conformitate cu prevederile 
contractelor de finantare;

j) alte categorii de informatii necesare pentru implementarea proiectului de 
infrastructure de transport rutier.

(13) Protocolul de implementare se aproba Tn prealabil de catre Consiliul de 
Administrate al C.N.A.I.R. precum si de catre Consiliul Local sau, dupa caz, 
judetean de la nivelul Unitatilor Administrativ Teritoriale. Daca unitatile 
administrativ-teritoriale au Tnfiin^te Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, iar 
acestea preiau proiectul pentru implementare, protocolul de implementare se 
aproba de structurile de conducere ale acestora.

(14) La data finalizarii implementarii proiectului de infrastructura, 
implementatorul are obligatia de a preda toate rezultatele proiectului catre 
C.N.A.I.R., inclusiv documentele aferente.

(15) La data finalizarii implementarii proiectelor de infrastructura, vor fi 
predate de catre Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara catre C.N.A.I.R. pe baza de protocol de predare-primire 
urmatoarele documente: contractele de achizitie public! Tn vigoare, garantiile 
aferente proiectului asigurate de catre executantii de lucrari precum si pentru 
orice alte contracte Tncheiate de Implementator Tn interesul implementarii 
proiectului. In baza protocolului de predare-primire administratorul de 
infrastructura rutiera C.N.A.I.R. se subroga Tn drepturi si obligatiile Unitatilor 
Administrativ Teritoriale/Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara. Tn protocolul 
de predare-primire Tncheiat Tn termen de 30 de zile de la data aprobarii procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru ultimul contract de lucrari din 
cadrul proiectului, se vor consemna: datele de identificare ale partilor, obiectul
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protocolulul de predare - prlmire, drepturi si obligatii ale partllor, starea tehnica a 
proiectulul/fiecarul contract precum si orice alte informatii pe care partile le 
considera necesare pentru implementarea proiectului. Eventualele defecte de 
calitate la data Tncheierii protocolului de predare-primire se remediaza potrivit 
prevederilor contractuale sau conform prevederilor legale in vigoare.

(16) Pe durata protocolului de implementare si in perioadele de garantie, 
daca este cazul, autoritatea publica local! raspunde de implementarea proiectului 
de infrastructura rutiera la standardele de calitate prevazute de legislatia in 
vigoare si isi asuma intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor 
legale, normelor tehnice precum si a oricaror alte reglementari in vigoare pentru 
implementarea proiectelor de infrastructura rutiera.

(17) Daca la data preluarii proiectului de infrastructura rutiera anumite 
proceduri de achizitie publica sunt in curs de desfasurare, acestea se vor consemna 
in protocolul de implementare incheiat Tntre parti, implementatorul preluand 
contractul dupa finalizarea procedurii de achizitie.

(18) Revizuirea/completarea documentatiilor tehnico-economice pentru 
implementarea proiectului de infrastructura de transport rutier revine in sarcina 
Unitatilor Administrativ Teritoriale/Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara care 
au preluat proiectul de infrastructura rutiera in vederea implementarii.

(19) Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara au obligatia de a obtine avizul Consiliului Tehnico-Economic de la 
nivelul C.N.A.l.R. pentru documentatia tehnico-economica elaborata /modificata 
/revizuita conform legii. Avizul CTE de la nivelul C.N.A.l.R. pentru documentatia 
tehnico-economica elaborata/revizuita se emite in termen de maxim 30 zile 
calendaristice de la data depunerii solicitarii pentru obtinerea avizului.

(20) Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara aproba documentatiile tehnico-economice in conditiile prevazute 
de lege pentru proiectele pe care le-au preluat in implementare.

(21) Solutia tehnica pentru realizarea proiectelor de infrastructura de 
transport rutier din cadrul documentatiilor tehnico-economice elaborate sau dupa 
caz revizuite se avizeaza de catre structura responsabila cu gestionarea Master 
Planului General de Transportdin cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii 
si Comunicatiilor, impreuna cu C.N.A.l.R. Avizarea solutiei tehnice se va face in 
termen de maxim 10 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii de catre 
Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara la 
structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport. 
Structura responsabila cu gestionarea Master Planului General de Transport din 
cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate cere 
clarificari o singura data, termenul pana la primirea raspunsului la clarificari 
suspendand termenul de emitere a avizului.

(22) Administratorul de infrastructura rutiera este obligat sa ia masuri pentru 
a asigura implementarea propunerilor de proiecte de infrastructura rutiera propose 
de Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara sau 
dupa caz pentru documentatiile tehnico-economice elaborate sau revizuite de 
catre unitarile administrativ-teritoriale atunci cand acestea sunt parte dintr-un 
coridor transeuropean sunt parte din proiecte de infrastructura de transport rutier 
cum sunt: autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale sau alte proiecte similare 
sau sunt parte a unei solutii tehnice care asigura conexiunea cu reteaua de 
transport TEN-T Core/Comprehensive.
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(23) Pe perioada implementarii proiectului de infrastructura de transport 
rutier, Unitatile Administrativ Terltoriale/Asociatiile de Oezvoltare Intercomunitara 
au dreptul de administrare asupra terenurilor proprietate publica/privata a statului 
pe care se implementeaza proiectul. Durata dreptului de administrare asupra 
terenurilor corespunde cu durata implementarii proiectului de infrastructura 
rutiera. Dreptul de administrare asupra terenurilor se consemneaza in protocolul 
de implementare. Dreptul de administrare inceteaza pe data Tncheierii protocolului 
de predare-primire.

(24) In perioada implementarii proiectelor de infrastructura de transport 
rutier pentru lucrarile de modernizare/reabilitare a sectoarelor de drum existente, 
Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara au 
dreptul de administrare asupra terenurilor proprietate publica/privata a statului pe 
care se implementeaza proiectul, precum si pentru sectorul de drumului care face 
obiectul acestor lucrari, Dreptul de administrare asupra terenurilor si asupra 
sectorului de drumului care face obiectul proiectului se consemneaza in protocolul 
de implementare. Dreptul de administrare inceteaza pe data incheierii protocolului 
de predare-primire.

(25) Protocolul de implementare incheiat conform prevederilor prezentei 
legi Tntre C.N.A.I.R. si Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara, in calitate de implementatori, indeplineste functia de document 
justificativ pentru inregistrarea de catre autoritatile publice locale, Tn evidenta 
financiar-contabila proprie, a cheltuielilor generate in implementarea proiectelor 
de infrastructura rutiera. Valoarea acestor cheltuieli se consemneaza in protocolul 
de predare-primire si reprezinta valoarea de intrare in patrimoniu a investitiei 
publice, conform legislatiei in vigoare.

(26) Protocolul de predare-primire incheiat conform prevederilor prezentei 
legi intre Unitatile Administrativ Teritoriale/Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara in calitate de predator si C.N.A.I.R., in calitate de primitor, 
indeplineste functia de document justificativ pentru preluarea in evidentele 
financiar-contabile a valorii proiectului de infrastructura rutiera precum si pentru 
dreptul de administrare, punere in functiune, intretinere si mentenanta prevazute 
de normele tehnice in vigoare.

(27) Daca la data aprobarii listei proiectelor prevazuta la alin. (3) anumite 
proceduri de achizitie publica sunt in curs de desfasurare fara a fi depuse ofertele 
de catre operatorii economici, acestia vor fi notificati privind delegarea 
implementarii proiectului dupa finalizarea procedurii de achizitie, in conditiile 
prezentei legi, iar contractele se vor consemna in protocolul de implementare 
incheiat intre parti. In aceste situarii contractele de achizitie vor prevedea clauze 
specifice privind drepturile si obligatiile autoritatii publice locale.

(28) Proiectele de infrastructura de transport rutier care cuprind proceduri 
de achizitie publica in curs de desfasurare in cadrul carora au fost deja depuse 
ofertele la data intocmirii listei proiectelor prevazuta la alin. (3) vor putea fi 
incluse pe aceasta lista numai dupa obtinerea acordului scris al contractorilor 
privind delegarea implementarii, in conditiile prezentei legi. In aceste situatii, in 
acte aditionale la contractele de achizitie, se vor prevedea clauze specifice privind 
drepturile si obligatiile autoritatii publice locale.

(29) Prin derogare de la prevederile art.2, alin (3) lit. (a) din Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare, procedura de expropriere poate fi realizata de catre
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unitatile adminlstrativ teritoriale, pentru realizarea unor obiective de interes 
national, judetean si local, inclusiv stabilirea despagubirilor.

(30) Cheltuielile privind despagubirile pentru exproprieri se suporta integral 
din bugetul de stat si se platesc de catre expropriator, conform prevederilor locale.

(31) Hotararile de Guvern privind exproprierile se adopta la propunerea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pe baza 
documentatiilor elaborate de unitatile administrativ teritoriale si la propunerea 
acestora.

Art. 24 - (l)Unitatile administrativ-teritoriale din regiunile mai putin 
dezvoltate, conform clasificarii din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale 
de statistic^ (NUTS) sau Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara constituite de 
acestea, pot prelua de la administratorul infrastructurii feroviare, Compania 
National! de Administrare a Infrastructurii Feroviare, denumita Tn continuare 
C.N.C.F.R. parti din linia de cale ferata si terenul aferent acestora proprietatea 
public! a Statului Roman, in administrare, pe baz! de protocol de administrare 
incheiate intre parti, pentru realizarea unor proiecte de transport cu trenul urban 
destinate serviciului public de transport in comun de c!l!tori.Pe durata 
administr!rii tronsoanelor de cale ferat! si a terenului aferent acestora C.N.C.F.R. 
poate folosi in comun cu unitatea administrativ teritorial! sau dup! caz cu 
asociatia de dezvoltare intercomunitar! tronsoanele de cale ferat! date in 
administrare pentru serviciul public de transport in comun de cal!tori cu 
respectarea prevederilor legale in domeniu;

(2) Lista tronsoanelor de cale ferat! si terenul aferent acestora ca se dau in 
administrarea autorit!tilor publice locale pentru realizarea de proiecte prev!zute 
la alin.(l) se aprob! prin ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si 
comunicatiilor, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene la solicitarea 
autorit!tilor publice locale/asociatiilor de dezvoltare intercomunitar! cu avizul 
prealabil al administratorului de infrastructur! feroviar!.

(3) Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructur! de 
transport cu trenul urban de catre autoritatile publice locale din regiunile mai 
putin dezvoltate/asociatiile de dezvoltare intercomunitar! se cuprind in bugetul 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, se suport! integral 
din bugetul de stat, cu exceptia cofinant!rii si cuprind atat cheltuielile eligibile cat

aferente
contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare. Tn categoria acestor cheltuieli se 
includ:

■"'i,

si cele neeligibile conformproiecte.acestor

a) cheltuieli cu investitia de baz!;
b) cheltuieli privind exproprierea de terenuri;
c) cheltuieli privind asigurarea reloc!rii utilit!tilor;
d) cheltuieli cu amenajarea terenurilor si lucr!ri de sistematizare;
e) cheltuieli privind utilit!tile din corpul drumurilor/liniilor de cale ferat!;
f) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului/liniei de cale ferat!;
g) cheltuieli cu semnalizarea rutier!/feroviara;
h) cheltuieli cu amenaj!rile hidrologice;
i) cheltuieli cu protectia mediului;
j) cheltuieli cu dot!rile si echipamentele necesare;
k) cheltuieli cu ridic!rile topografice si schitele cadastrale;
l) cheltuieli cu impozitele si taxele;
m) orice alte categorii de cheltuieli necesare implementarii proiectelor de 

infrastructur! de transport.
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(4) Lunar sau ori de cate ori este necesar Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor in calitate de ordonator principal de credite solicita 
Ministerului Finantelor Publics deschiderea de credite bugetare pe seama cererilor 
de fonduri formulate de autoritatile publice locale/asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara.

(5) In limita creditelor bugetare deschise si repartizate, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vireaza, pe baza de ordin de plata 
pentru Trezoreria Statului sumele corespunzatoare Tn conturile de venituri 
bugetare deschise in structura clasificatiei bugetare pe numele 
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la unitatile trezoreriei statului, 
pentru a asigura finantarea categoriilor de cheltuieli necesare pentru 
implementarea proiectelor de infrastructura de transport cu trenul urban 
mentionate la alin.(1). Daca este cazul autoritatile publice locale transfer! sumele 
primite cu aceasta destinatie catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

Art. 25 ■ (1) Pentru proiectele de cercetare-dezvoltare pentru care se aplica 
schema ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, beneficiarii finantarii pot 
opta pentru aplicarea metodei de amortizare accelerata specific!, potrivit 
prevederilor prezentei legi.

(2) Prin amortizare accelerat! specific! proiectelor de cercetare- 
dezvoltare in sensul prezentei legi se intelege posibilitatea recuper!rii valorii de 
intrare Tn patrimoniu a activelor imobilizate definite conform legii, achizitionate Tn 
cadrul unui contract de finantare, Tn limita unui procent cuprins Tntre 50% si 75% 
din valoarea de intrare Tn patrimoniu a acestora, Tn primul an de functionare a 
activelor de natura cl!dirilor, echipamentelor, utilajelor si altor active similare 
rezultate din implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, restul de valoare 
urmand a fi recuperat! liniar pe durata r!mas! pan! la sfarsitul duratei de utilizare 
a activelor imobilizate prev!zut! conform cataloagelor tehnice Tn vigoare. 
Procentul din valoarea de intrare mentionat se stabileste prin decizie a 
conduc!torului unit!tii beneficiare a finant!rii.

(3) Autorit!tile de Management care gestioneaz! proiecte de cercetare- 
dezvoltare cu finantare din fonduri nerambursabile europene vor lua Tn considerare 
eligibilitatea cheltuielilor cu amortizarea accelerat! specific!, Tn aplicarea 
prevederilor alin,(1) din prezenta lege si vor efectua, dup! caz, regularizarea 
valorii cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii proiectelor de cercetare-dezvoltare 
care opteaz! pentru metoda de amortizare specific! prev!zuta de prezenta lege.

(4) Autorit!tile de Management ale Programelor Operationale care opereaz! 
cu proiecte de cercetare-dezvoltare si scheme de ajutor de stat specifice la 
autorizarea cheltuielilor vor lua Tn considerare eligibilitatea cheltuielilor cu 
amortizarea accelerata specific!, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 26 - (1) Beneficiarii finant!rilor pentru proiecte de infrastructur! 
definite conform prevederilor prezentei legi pot angaja expert! pentru 
implementarea proiectelor de infrastructur! definite conform prevederilor 
prezentei legi, Tn afara organigramelor, conform legii.

(2) Prin expert! pentru implementare Tn sensul prezentei legi se Tntelege: 
expert! pentru analiza, fundamentarea si clarificarea solutiei tehnice aferente 
proiectelor de infrastructur! precum si expert! tehnici necesari pentru 
implementare proiectelor de infrastructura.

(3) Cheltuielile cu expertii angajati pe perioad! determinat! mentionati la 
alin. (2) sunt cheltuieli eligibile Tn cadrul Programelor Operationale din care face 
parte proiectul pentru care s-a organizat procedura de achizitie sau dup! caz Tn

-'&i
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cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica. Autoritatile de Management sunt 
abilitate sa ia toate masurile necesare pentru a asigura eligibilitatea categoriilor de 
cheltuieli mentionate la alin. (1).

Art. 27 (1) Pentru proiectele de Infrastructure definite conform 
prevederilor prezentei legi, autoritatile competente care intra in procedura de 
reglementare de mediu respecta prevederile legale in vigoare si depun toate 
diligentele pentru finalizarea cu prioritate a etapelor procedurale ce intra in 
finalizarea actului de reglementare, in cazul modificarilor oricaror solutii tehnice 
care nu afecteaza habitate naturale prioritare/specii prioritare si nu se afla in arii 
naturale protejate sau in vecinatatea acestora,.

(2) Pentru proiectele de infrastructure definite conform prevederilor 
prezentei legi, modificerile oriceror solutii tehnice din proiectul de infrastructure 
pentru care a fost emis actul de reglementare asupra mediului, care afecteaze 
habitate naturale prioritare/specii prioritare si se afie in arii naturale protejate sau 
in vecinetatea acestora, autoritetile competente care intre in procedura de 
reglementare de mediu respecta prevederile legale in vigoare si depun toate 
diligentele pentru finalizarea cu prioritate a etapelor procedurale ce intra in 
finalizarea actului de reglementare.

(3) In situatia in care un proiect de infrastructure include atat modificari ale 
solutiei tehnice in zone situate in arii naturale protejate sau in vecinatatea 
acestora autoritatile competente care intra in procedura de reglementare de 
mediu respecta prevederile legale in vigoare si depun toate diligentele pentru 
finalizarea cu prioritate a etapelor procedurale ce intra in finalizarea actului de 
reglementare.

Art. 28 - Pentru proiectele de infrastructura definite conform prevederilor 
prezentei legi, eventualele economii inregistrate in cadrul valorii contractelor de 
prestari servicii si/sau executie de lucrari, ca urmare a unor modificari legislative, 
a reducerii unor taxe si/sau impozite cu impact asupra proiectului de 
infrastructura, si/sau ca urmare a unor masuri de utilizare eficienta a bugetelor 
alocate proiectelor de infrastructura, pot fi utilizate pentru finantarea altor 
categorii de cheltuieli/activitati in cadrul aceluiasi contract, cu conditia incadrarii 
in valoarea initiala a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobati conform 
legii.
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Art. 29 - {1)Relocarea utilitatilor situate pe coridorul de expropriere a 
proiectelor de infrastructura definite conform prevederilor prezentei legi, se poate 
realiza prin intermediul operatorilor economici autorizati in domeniul utilitatilor 
care fac obiectul relocarii, prin incheierea de contracte de executie lucrari in 
conditiile legii cu operatorii de transport/distributie a gazelor naturale/energie 
electric! fara ca aceasta activitate sa afecteze emiterea avizului tehnic conform in 
domeniul transportului si/sau a distributiei energiei electrice/gazelor naturale 
necesar implementarii proiectelor de infrastructura.

(2) Intre administratorii de infrastructura care implementeaza proiecte de 
infrastructura/implementatori si operatorii economici autorizati se incheie o 
conventie de relocare a utilitatilor pentru transportul si distributia energiei 
electrice/gazelor naturale prin care operatorii se obliga ca intr-un anumit termen 
stabilit de comun acord cu administratorul de infrastructura sa asigure relocarea 
utilitatilor.

(3) La incheierea conventiei de relocare a utilitatilor mentionate la alin.(2) 
se intocmeste antecalculatia de costuri necesara pentru relocarea de utilitati in 
baza careia administratorul de infrastructura/implementatorul vireaza sumelor
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necesare relocarii, in avans, cu respectarea prevederilor legale privind plata 
avansurilor din fonduri publice, din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor pentru proiectele de infrastructura de transport 
rutier/feroviar sau dupa caz din bugetul ordonatorilor principali de credite ai 
bugetelor locale pentru celelalte proiecte de infrastructura, in limita creditelor 
bugetare deschise cu aceasta destinatie si in limita bugetului aprobat cu aceasta 
destinatie, in conturile deschise la trezorerie pe seama operatorului economic 
autorizat.

>-

(4) Dupa executarea lucrarilor de relocare a utilitatilor, daca nu este 
justificata intreaga suma acordata conform alin. (3), operatorul economic este 
obligat sa restituie sumele ramase necheltuite in contul de trezorerie deschis la 
Trezoreria
infrastructura/implementatorului, in termen de 30 de zile de la data intocmirii 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de relocare utilitati.

(5) Daca operatorul economic autorizat nu realizeaza relocarea de utilitati in 
termenul prevazut in conventia de relocare a utilitatilor in vederea implementarii 
proiectelor de infrastructura, administratorul de infrastructura/implementatorul 
este indreptatit la plata unei juste despagubiri pentru intarzierile generate in 
implementarea proiectelor de infrastructura.

(6) Proiectele de infrastructura aflate in implementare la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi se vor realiza potrivit prevederilor legale in vigoare la data 
emiterii avizelor tehnice §i conform reglementarilor tehnice continute de acestea.

Art.30 (1) La realizarea lucrarilor aferente proiectelor de infrastructura 
definite conform prevederilor prezentei legi, ocuparea temporara a terenurilor se 
poate se face fara acordul proprietarului, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) in cazul in care nu se prezinta un titlu de proprietate valabil;
b) in cazul in care nu sunt cunoscuti proprietarii;
c) in cazul in care nu s-a deschis procedura succesorala notarial! ori a 

succesorilor necunoscuti;
d) in cazul in care nu se ajunge la o intelegere cu proprietarul. In aceste 

situatii, acordul proprietarului se suplineste prin declaratia pe propria raspundere a 
initiatorului proiectului, care descrie imposibilitatea obtinerii acordului 
proprietarilor.

(2) Ocuparea temporara a terenurilor proprietate privata si a celor aflate in 
proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, pentru care nu au fost 
emise documentele care fac dovada proprietatii, se face pe baza unei adeverinte 
eliberate de catre comisia local! pentru reconstituirea dreptului de proprietate, 
aprobat! de c!tre primar, care confirm! aceast! situatie.

(3) Pentru toate terenurile afectate de proiectele de infrastructura definite 
conform prevederilor prezentei legi, incluzand zona lucrarilor definitive, lucr!rilor 
temporare, terenurile afectate de lucr!rile de relocare a utilit!tilor, organizare de 
santier, far! ca aceast! enumerare s! fie exhaustiva, exercitarea dreptului de 
superficie, uz si servitute asupra imobilelor afectate se realizeaza de drept, f!r! a 
necesita obtinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al alter titulari de 
drepturi sau activit!ti desf!surate in leg!tur! cu imobilele ce ar urma s! fie 
afectate de lucr!ri cu conditia indeplinirii procedurii de notificare.

(4) In situatia in care documentele aferente exproprierii se afla in procedura 
de aprobare, conform legii, pentru terenurile afectate de executia lucrarilor care 
fac obiectul proiectelor de infrastructura definite conform prevederilor prezentei 
legi, ai c!ror proprietari au fost identificati, pan! la adoptarea actelor privind

administratoruluiStatului depe seama
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exproprierea, se poate Institui un drept de superficie pentru utilizarea terenurilor 
in cauza, in baza unei conventii incheiate intre beneficiarul 
investitiei/implementator si proprietari. Valoarea dreptului de superficie se 
stabileste de comun acord intre parti, prin negociere, pe baza unei proceduri 
aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, in termen de 90 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi. Valoarea dreptului de superficie se suporta din 
bugetul de stat si este cheltuiala eligibila in cadrul programelor operationale de 
unde are loc finantarea proiectului de infrastructura;

Art. 31 - (1) Autoritatile publice centrale / locale, precum si operatorii de 
utilitati altii decat cei precizati la art. 29 din prezenta lege, responsabili de 
avizele, relocarile, scoaterile din fondul forestier national si din circuitul agricol al 
terenurilor sau descarcarile de sarcina arheologica si utilitati altele decat cele de 
transport/distributie a energiei electrice/gaze naturale si alte avize de interes 
national sau local au obligatia ca in termen de 20 zile lucratoare de la solicitarea 
transmisa de beneficiarii care implementeaza proiecte de infrastructura de 
transport de interes national sa incheie cu acestia conventii prin care se obliga ca 
intr-un termen stabilit de comun acord cu beneficiarii sa asigure avizele, relocarile 
sau descarcarile de sarcina arheologica necesare implementarii proiectelor de 
infrastructura.

(2) La incheierea conventiei mentionate la alin. (1) se intocmeste 
antecalculatia de costuri necesara pentru avizele, relocarile, scoaterile din fondul 
forestier national si din circuitul agricol al terenurilor sau descarcarile arheologice 
aferente implementarii proiectelor de infrastructura, in baza careia 
administratorul de infrastructura vireaza sumele necesare, in avans, din bugetul de 
stat prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pentru 
proiectele de infrastructura de transport rutier/feroviar sau dupa caz din bugetul 
ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale pentru celelalte proiecte de 
infrastructura, in limita creditelor bugetare deschise cu aceasta destinatie si in 
limita bugetului aprobat, in conturile deschise la Trezoreria Statului pe seama 
operatorului de transport/distribude.

(3) Daca dupa executarea activitatilor necesare avizarii, relocarii scoaterile 
din fondul forestier national si din circuitul agricol al terenurilor si descarcarile de 
sarcina arheologica necesare implementarii proiectelor de infrastructura nu este 
justificata intreaga suma acordata conform alin. (2), responsabilii de avizele, 
relocarile si descarcarile de sarcina arheologica altele decat cele de 
transport/distributie a energiei electrice si de gaze naturale si alte avize de interes 
national sau local sunt obligati sa restituie sumele ramase necheltuite in contul 
deschis la Trezorerie pe seama administratorului de infrastructura, in termen de 30 
de zile de la data Tntocmirii avizului, relocarii sau descarcarii necesare;

(4) Daca responsabilii de avizele, relocarile si descarcarile de utilitati, altele 
decat cele de transport/distributie a energiei electrice/gaze naturale si alte avize 
de interes national sau local nu realizeaza activitatile in termenele prevazute in 
conventiile incheiate in vederea implementarii proiectelor de infrastructura, 
administratorul de infrastructura este indreptatit la plata unei juste despagubiri 
pentru intarzierile generate Tn implementarea proiectelor de infrastructura.

(5) Proiectele de infrastructura aflate Tn implementare la data intrarii Tn 
vigoare a prezentei legi se vor realiza potrivit prevederilor legale Tn vigoare la 
data emiterii avizelor tehnice si conform reglementarilor tehnice continute de 
acestea.

■51
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CAPITOLULV
Masuri financiare Tn vederea finalizarii proiectelor fazate finan^ate din 

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

Art. 32 - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 12 alin. (3) din OUG 
40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, din fondurile prevazute in 
bugetul Ministerului Fondurilor Europene, cu rol de autoritate de management 
pentru Programul Operational Infrastructura Mare, in calitate de ordonator 
principal de credite, se asigura si sumele necesare pentru continuarea si finalizarea 
proiectelor a caror faza a doua a fost finantata din fondurile Uniunii Europene 
aferente perioadei de programare 2014 - 2020, Tn concordanta cu documentele 
programatice si cu prevederile contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii.

(2) Lista proiectelor carora 11 se apUca prevederile alin. (1) se aproba prin 
ordin comun al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice.

(3) Sumele alocate potrivit alin. (2), pentru proiectele fazate incluse in lista 
prevazuta la alin. (2) se utilizeaza pentru:

a) costuri aferente finalizarii investitiei pentru contractele incheiate intre 
beneficiari si furnizorii de produse, prestatorii de servicii ^i executantii de lucrari, 
cu care acestia au incheiat contracte, precum si costuri legate de relansarea 
procesului de achizitie, in vederea atingerii obiectivelor proiectelor, in baza unei 
justificari intemeiate;

b) finantarea costurilor suplimentare necesare semnarii contractelor, ca 
urmare a depasirii bugetelor alocate initial;

c) pretentii financiare ale firmelor contractate conform prevederilor 
contractuale, aprobate/acceptate in prealabil de autoritatea contractanta si/sau 
stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instantele de arbitraj si/sau de 
judecata;

d) costuri suplimentare necesare finalizarii lucrarilor din motive 
neimputabile contractorului si beneficiarului, printr-o justificare temeinica;

e) costurile de asistenta si expertiza juridica si tehnica pentru arbitraj, 
procedura de solutionare a disputelor existente intre parti si/sau judecata;

f) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenta tehnica si supervizare 
pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor 
respectivi si beneficiarului, de la caz la caz, in baza unei justificari intemeiate;

g) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu 
sunt imputabile beneficiarilor;

h) alte sume necesare continuarii si finalizarii proiectelor fazate finantate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.

Art. 33 - (1)Alocarea sumelor prevazute la art. 32 in bugetul Ministerului 
Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operational Infrastructura Mare, se realizeaza prin virari de credite de angajament 
si/sau bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol 
bugetar sau de la alte capitole din cadrul aceluiasi buget, dupa caz, in cursul 
intregului an. Sumele alocate in acest scop nu pot fi realocate pentru alte 
destinatii;

(4) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi gestionate de catre Autoritatea de 
Management a Programului Operap'onal Infrastructura Mare pentru finalizarea 
proiectelor fazate pentru a evita returnarea sumelor alocate din fonduri europene.

CAPITOLUL VI
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Masuh pentru includerea unor programe na^lonale la finan^re din 
fondurl nerambursabile europene

Art. 34 - (1) Programele nationale care se includ la finan^are din fonduri 
europene se stabUesc ^i se aproba prin Hotarare a Guvernului Romaniei, la 
propunerea Ministerului Fondurilor Europene.

(2) Hotararea de Guvern mentionata la alin. (1), pentru aprobarea unui 
Program National va cuprinde:

a) denumirea programului national;
b) valoarea programului national 51 sursele de finantare;
c) durata programului national;
d) obiectivul programului national;
e) categorii de activita^i si beneficiari eligibili;
f) evaluarea adecvata de mediu ^i impactul asupra mediului daca este

% %
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necesar;
g) cerinte privind regulile de ajutor de stat;
h) alte prevederi necesare pentru opera^ionalizarea programului national.
(3) Pentru a fi incluse la finantare din fonduri europene Programele

Nationale trebuie sa respecte urmatoarele condip'i:
a) sa fie in concordanta cu regulile de eligibilitate ale Fondului/Programului 

Operational din care urmeaza a fi realizata finan^area;
b) sa contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului 

operational precum ^i sa fie in concordanta cu indicatorii obiectivelor respective fi 
ai programului in cadrul caruia urmeaza sa fie inclus la finantare programul 
national;

c) activita^ile si beneficiarii eligibili in cadrul programului national respecta 
legislatia relevant! aplicabila acestora la data aprobarii Programului National;

d) activitatile fi beneficiarii eligibili in cadrul programului respecta 
prevederile ghidului solicitantului elaborat de catre Autoritatile de Management;

e) proiectele ce se intentioneaza a fi selectate la finantare din domeniul 
infrastructurii in cadrul programului operational au elaborate documentatiile 
tehnico-economice potrivit legii;

f) programul national ce se propune a fi inclus la finantare din fonduri 
europene respecta prevederile relevante de mediu in domeniu;

g) programul national ce se propune a fi inclus la finantare din fonduri 
europene respecta legislaNa ajutorului de statin domeniu.

(4) Verificarea indeplinirii conditiilor mentionate la alin. (3) se face de catre 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational in cadrul caruia se 
propune la finantare Programul National respectiv fi va sta la baza elaborarii 
proiectului de hotarare a Guvernului mentionata la alin. (1).

(1) Tn condiNile aprobarii unui Program National conform 
prevederilor art. 33 din prezenta lege,autoritatile de management pentru 
programele operaNonalein cauza sunt autorizate sa ia masurile necesare pentru 
modificarea programelor operationale, cu respectarea Regulamentelor Comisiei 
Europene.

Art. 34

'.I

(2) Beneficiarii proiectelor finantate in cadrul Programului National trebuie 
sa aiba capacitatea administrativa fi financiara necesara pentru a asigura 
implementarea proiectelor. Controlul fi monitorizarea implementarii proiectelor 
revine Autoritatilor de Management ale Programelor Operationale, potrivit 
contractelor de finantare incheiate.
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Art.36 - (1) Programele Nationals incluse la finantare din fonduri europene 
trebuie sa genereze elements de infrastructura publica/privata.

(2) Elementele de infrastructura publica generate in cadrul Programelor 
Nationals incluse la finantare din fonduri europene trebuie sa aiba ca scop 
asigurarea suportului necesar pentru serviciile publics de interes 
national/regional/local dupa caz.

Art.37 - (1) Operatorul de servicii publics selectat pentru operarea 
infrastructurii publics rezultate din implementarea programelor nationals trebuie 
stabilit in concordant! cu legisla^ia aplicabila in domeniu.

(2) Atunci cand sunt incidents regulile europene privind ajutorul de stat 
operatorul de servicii publics se va selecta prin proceduri transparente, 
nediscriminatorii aplicabile pentru categoria de serviciu public.

Art.38 - (1) Pentru Programele Nationals finanUte din fonduri europene 
fondurile necesare pentru cofinantare, precum si pentru alte categorii de cheltuieli 
eligibile conform legii, se asigura din bugetul de stat.

(2) Valoarea Programelor Nationals care urmeaza a fi incluse la finantare din 
fonduri europene se aproba prin Hotarare a Guvernului Romaniei, odata cu 
aprobarea Programului National luandu-se in considerare fondurile disponibile cu 
aceasta destinatie din bugetul programului operational, asigurarea cofinantarii din 
bugetul de stat/bugetele locale, precum si a cheltuielilor neeligibile.

Art.39 - Programul National va stabili activitatile si, cu titlu orientativ, 
proiectele care pot fi finantate in cadrul acestuia si, daca este cazul, se va supune 
procedurii de evaluare de mediu, in conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de 
mediu pentru planuri si programs, cu modificarile si completarile ulterioare.

4

CAPITOLUL VII
Masuri pentru pregatirea portofoliului de proiecte destinat finan^arii din fonduri 

externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027

SUBCAPITOLUL VII.I. - DISPOZITII GENERALE

Art.40 (1) Prezentul capitol reglementeaza cadrul general de acordare a 
sprijinului financiar pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare 
pregatirii si implementarii unor proiecte de infrastructura din domenii de interes 
strategic national si/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de 
dezvoltare la nivel local, finantabile din fonduri externe nerambursabile acordate 
in perioada de programare 2021-2027, in cadrul Politicii de Coeziune.

(2) Sprijinul financiar prevazut la alin. (1) se acorda prin Programul 
Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 si POIM, cu respectarea legislatiei in 
domeniul ajutorului de stat.

(3) Documentatiile tehnico-economice pentru care se acorda sprijin financiar 
in conformitate cu prezenta lege sunt: studii de fezabilitate, proiecte tehnice de 
executie, documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire, studii 
geotehnice, studii pentru obtinerea acordurilor/avizelor de mediu, studii 
arheologice, studii hidrologice, studii topografice precum si orice alte categorii de 
studii si documentatii pentru obdnerea de avize/autorizatii care sunt necesare 
pentru realizarea proiectelor de infrastructura.

Art.41 Domeniile de interes strategic national/local pentru care se acorda 
sprijin in elaborarea documentatiilor conform prevederilor prezentei legi sunt:
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a) Transport;
b) Apa - apa uzata;
c) Managementul de^eurilor;
d) Dezvoltare urbana;
e) Regenerare urbana;
f) Specializare inteligenta;
g) Infrastructura rutiera de interes judetean.
Art.42 (1) Proiectele de infrastructura din domeniul transporturilor, apei - 

apei uzate, de^eurilor, dezvoltarii urbane ^i regenerarii urbane pentru care se 
acorda sprijin financier in elaborarea documenta^iilor tehnico- economice in 
conformitate cu prevederile prezentei legi trebuie sa faca parte din documentele 
strategice prin care vor fi indeplinite conditiile favorizante aplicabile, precum si sa 
indeplineasca una dintre urmatoarele condi^ii dupa caz, in func^ie de relevanta ^i 
aplicabilitate:

a) sa faca parte din Master Planul General de Transport al Romaniei, pentru 
proiecte de infrastructura de transport;

b) sa faca parte din Master Planul de alimentare cu apa, apa uzata 51 dupa 
caz din Planul Na^ional/jude^ean/municipal de Management al De^eurilor pentru 
proiectele de infrastructura de apa, apa uzata si/sau de^euri sau din alte 
documente strategice elaborate in acest scop;

c) sa faca parte din Planul de Mobilitate Urbana pentru proiectele de 
dezvoltare urbana sau din alte documente strategice elaborate in acest scop;

d) sa faca parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 
{SIDU)/Strategia de Dezvoltare Locala elaborate 51 aprobata la nivel local pentru 
proiectele de regenerare urbana sau din alte studii aprobate de autoritatile 
administratiei publice locale;

e) sa faca parte din strategiile de dezvoltare a infrastructurii elaborate si 
aprobate la nivel judetean sau dupa caz, regional.

(2) Proiectele de specializare inteligenta pentru care se acorda sprijin 
financiar in elaborarea documentatiilor tehnico -economice in conformitate cu 
prevederile prezentei legi sunt identificate/selectate in cadrul procesului de 
descoperire antreprenoriala implementat la nivel regional pe baza Strategiilor 
Regionale de Specializare Inteligenta elaborate ^i aprobate in conformitate cu 
procedurile legale.

Art.43 (1) Beneficiarii documentatiilor tehnico -economice pentru care se 
acorda sprijinul financiar in conditiile prezentei legi au obliga^ia de a depune 
cereri de finantare pentru proiectele pentru care au fost pregatite documentatiile 
tehnico-economice, in conditiile care vor fi prevazute de ghidurile solicitantului 
pentru apelurile de proiecte lansate in perioada de programare 2021-2027, sub 
sanctiunea restituirii finantarii acordate in conditiile prevazute de contractele de 
finantare pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice.

(2) Autoritatile de Management pentru Programul Operational Asistenta 
Tehnica 2014-2020, respectiv POIM sunt responsabile pentru emiterea titlurilor de 
creanta m vederea recuperarii sumelor ca urmare a nerespectarii de catre 
beneficiari a obligatiilor prevazute la alin.(l).

(3) Clauzele 5I conditiile de restituire a sumelor acordate drept sprijin 
financiar vor fi prevazute in contractele de finantare incheiate de autoritatile de 
management care acorda sprijin financiar in conditiile prezentei legi.
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SUBCAPITOLUL VIUI. - PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTELE STRATEGICE DE
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Art.44 (1) Proiectele strategice de infrastructura de transport rutier pentru 
care se acorda sprijin financiar pentru elaborarea documentatiilor tehnico- 
economice in conformitate cu prevederile prezentei legi trebuie sa respecte 
conditiile art. 42 alin. (1) si sa se incadreze in una dintre urmatoarele prioritati:

a) sa contribuie la asigurarea functionalitatli integrate a retelei TEN-T Core 
si Comprehensive, conform termenelor asumate prin Regulamentul UE nr. 1315 / 
2013 privind orientarile UE pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport;

b) sa asigure accesul la reteaua TEN-T Core si Comprehensive, in special pe 
tronsoanele si coridoarele transfrontaliere;

c) sa asigure realizarea interconexiunilor multimodale, respectiv conexiuni 
intre diferitele moduri de transport: porturi, aeroporturi si alte moduri de 
transport.

(2) Proiectelor strategice de infrastructura de transport rutier incluse la 
finantare conform uneia dintre prioritaUle prevazute la alin (1) li se aplica 
criteriile de prioritizare prevazute de Master Planul General de Transport al 
Romaniei.

Art.45 (1) Unitatile administrativ-teritoriale pot asigura pregatirea 
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii in domeniul 
infrastructure de transport rutier care se vor implementa in perioada de 
programare 2021-2027, care privesc variantele ocolitoare ale municipiilor resedinta 
de judet sau a municipiilor, respectiv oraselor sau care asigura legatura 
municipiilor resedinta de judet sau a municipiilor, respectiv a oraselor, direct sau 
indirect la autostrazi, drumuri expres si/sau drumuri nationale sau privesc solutii 
alternative pentru descongestionarea traficului rutier de pe drumurile nationale.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale care depun cereri de finantare la 
Organismul Intermediar pentru Transport in vederea finantarii pregatirii 
documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele prevazute la alin.(1) trebuie 
sa obtina avizul prealabil al structurii responsabile cu gestionarea Master Planului 
General de Transport din cadrul Ministerului Transporturilor Infrastructurii si 
Comunicatiilor, pentru a se certifica faptul ca respectivele proiecte au fost incluse 
in documentul strategic si respecta prevederile art. 44 alin (1),

(3) Unitatile administrativ-teritoriale pentru obtinerea sprijinului financiar in 
vederea realizarii documentatiilor tehnico-economice prevazute la alin.{1) pot 
constitui parteneriate pe baza acordurilor de parteneriat si/sau asociatii de 
dezvoltare intercomunitara.

Art.46 (1) Pentru realizarea unor obiective de investitii in domeniul 
infrastructurii de transport rutier in perioada de programare 2021-2027 care privesc 
variantele ocolitoare ale municipiilor resedinta de judet sau a municipiilor, 
respectiv oraselor sau care asigura legatura municipiilor resedinta de judet sau a 
municipiilor, respectiv a oraselor, direct sau indirect la autostrazi, drumuri expres 
si/sau drumuri nationale sau care privesc solutii alternative pentru 
descongestionarea traficului rutier de pe drumurile nationale, 
administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de 
administratie, poate incheia protocoale de colaborare cu unitatile administrativ- 
teritoriale, asocierile dintre acestea si/sau cu asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor
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judetene, in vederea elaborarii documentatlilor tehnico-economie prevazute la art. 
40 alin (3).

(2) Contractarea serviciilor aferente elaborarii documentatlilor tehnico- 
economice prevazute la alin. (1) se face de unitatile administrativ-teritoriale 
/asocierile dintre acestea/asociatiile de dezvoltare intercomunitara potrivit 
prevederilor legale in vigoare.

(3) Protocoalele de colaborare prevazute la alin. (1) sunt documente 
justificative pentru inregistrarea in evidentele contabile ale unitatilor 
administrativ-teritoriale/asociatiilor de dezvoltare intercomunitara/asocierilor/ a..
existente la nivel local a categoriilor de cheltuieli generate de elaborarea 
documentatlilor tehnico-economice.

(4) Protocoalele de colaborare cuprind datele valorice estimate aferente 
elaborarii documentatlilor tehnico economice.

(5) Autoritatea Rutiera Romana are obligatia de a incheia contracte pentru 
realizarea auditului de siguranta rutiera cu unitatile administrativ- 
teritoriale/asocierile/asociatiile de dezvoltare intercomunitara dupa caz;

(6) Documentatiile tehnico-economice se predau administratorului/ 
dezvoltatorului de infrastructura rutiera numai dupa obtinerea avizului comisiei 
tehnico-economice din cadrul acestuia. La obtinerea avizului unitatilor 
administrativ-teritoriale/asociatiilor de dezvoltare intercomunitara/asocierii au 
obligatia de a raspunde observatiilor formulate de administratorul/dezvoltatorul 
infrastructurii rutiere, astfel incat documentatiile tehnico-economice sa fie 
completate la standardele prevazute de normativele tehnice in vigoare.

(7) Administratorul/dezvoltatorul de infrastructura rutiera se asigura de 
aprobarea documenta^iilor tehnico-economice conform prevederilor legale ?n 
vigoare.

(8) Predarea/primirea documentatlilor tehnico-economice are loc pe baza de 
protocol incheiat intre unitatile administrativ-teritoriale/asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara/asocierile dintre acestia existente la nivel local si 
administratorul/dezvoltatorul infrastructurii de transport, care va cuprinde:

a) date referitoare la prestatorul de servicii;
b) valoarea contractelor incheiate;
c) valoarea plarilor efectuate;
d) procesele-verbale de receptie;
e) alte documente si informatii pe care partile le considera necesare.
(9) Protocolul de predare-primire incheiat conform alin. (8) are valoare de 

document justificativ pentru administratorul/dezvoltatorul infrastructurii pentru 
inregistrarea in evidentele contabile a contravalorii documentatlilor tehnico- 
economice elaborate.

■ V

(10) Administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere se subroga in 
drepturile si obligatiile ce decurg din contractele incheiate legal de catre unitatile 
administrativ-teritoriale/asociatiile de dezvoltare intercomunitara/asocieri pe baza 
de act aditional, prin vointa partilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(11) Responsabilitatea pentru elaborarea documentatlilor tehnico-economice 
ramane aceeasi cu cea prevazuta de lege pentru proiectanti/consultanti, dupa caz, 
pe durata implementarii proiectelor de infrastructura de transport pentru care s-a 
incheiat protocol de colaborare potrivit prevederilor prezentei legi.

(12) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru elaborarea 
documentatiei tehnico-economice beneficiarul proiectului va depune la Autoritatea 
de Management/ Organismul Intermediar cereri de fonduri aferente.
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(13) Cheltuielile generate de elaborarea documentatiilor tehnico-economice 
prevazute la alin.(1) se cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor, se suporta integral din bugetul de stat si cuprind 
atat cheltuielile eligibile cat ^i cele neeligibile aferente elaborarii documentatiilor 
tehnico-economice, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare.

(14) Lunar sau ori de cate ori este necesar, Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor Tn calitate de ordonator principal de credite solicita 
Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pe seama cererilor 
de fonduri formulate de autoritatile publice locale/asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara/asocierile dintre acestia.

(15) In limita creditelor bugetare deschise si repartizate, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vireaza, pe baza de ordin de plata 
pentru Trezoreria Statului sumele corespunzatoare in conturile de venituri ale 
bugetelor locale conform indicatorilor din clasificatia bugetara.

(16) Se autorizeaza Autoritatea de Management a Programului Operational 
Infrastructura Mare, la propunerea Organismului Intermediar pentru Transport, sa 
ia masurile legale necesare pentru includerea ca beneficiari in cadrul programului 
operational a unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, a Asociatiilor de 
Dezvoltare Intercomunitara infiintate de acestea sau a asocierilor dintre acestia.

(17) Organismul Intermediar pentru Transport incheie contracte de finantare
dezvoltare

intercomunitara/asocierile dintre acestia si se asigura odata cu incheierea 
contractelor de finantare ca acestea au capacitate de administrare si financiara 
pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice ^i exercita controlul asupra 
modului de elaborare a documentatiilor tehnico-economice.

Art.47 (1) Proiectele de infrastructura strategice de transport ferovlar 
pentru care se acorda sprijin financiar in elaborarea documentatiilor tehnico- 
economice in conformitate cu prevederile prezentei legi trebuie sa respecte una 
dintre urmatoarele conditii:

&

unitaD’le deadministrativ-teritoriale/asociatiilecu

a) sa asigure functionalitatea integral! a retelei TEN-T Core si 
Comprehensive, conform termenelor asumate prin Regulamentul DE nr.1315 / 2013 
privind orientarile DE pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport;

b) sa asigure continultatea sectoarelor de infrastructura, in special pe 
tronsoanele transfrontaliere;

c) sa asigure realizarea interconexiunilor multimodale respectiv conexiuni 
intre diferitele moduri de transport: porturi, aeroporturi si alte moduri de 
transport;

d) sa contribuie, in cazul autoritatilor publice locale, la rezolvarea 
problemelor de descongestionare a traficului rutier din arealul zonelor 
metropolitane prin solutii de tipul trenurilor urbane, trenurilor metropolitane sau 
alte solutii identificate prin studiile de trafic elaborate in acest sens.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale/asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara/ asoclerile dintre acestia, care depun cereri de finantare la 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare sau 
dupa caz la Organismul Intermediar pentru Transport in vederea finantarii 
pregatirii documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele prevazute la 
alin.(l), lit.d) trebuie sa obtina avizul prealabil al structurii responsabile cu 
gestionarea Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului 
Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor pentru a se certifica faptul ca 
solutiile propuse fac parte din arealul zonei metropolitane, sunt solutii realizabile
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tinand cont de solatia tehnica propusa dar si de accesibilitatea la infrastructura 
feroviara si au impact asupra descongestionarii de trafic rutier.

(3) Pentru incheierea contractelor de finan^re pentru elaborarea 
documentatiilor tehnico-economice prevazute la alin.{2) se aplica corespunzator 
mecanismul de finantare prevazut la art.46 alin. (1)-(4) si (6)-(17) din prezenta 
lege.

Art.48 Proiectele de infrastructura strategic! de transport naval pentru care 
se acorda sprijin financiar in elaborarea documentatiilor tehnico- economice in 
conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgent! trebuie s! respecte 
una dintre urm!toarele conditii:

a) imbun!t!tesc conditiile de navigatie de-a lungul Dun!rii inclusiv prin 
lucr!ri de dragare de tipul investitiilor;

b) asigur! conexiunea la reteaua de transport feroviar si/sau la reteaua de 
transport rutier in porturile situate pe reteaua TEN-T Core si Comprehensive;

c) asigur! imbunat!^irea capacit!tii de acostare precum si a capacit!tii de 
tranzit a marfurilor in porturile situate pe reteaua TEN-T central! si global!.

SUBCAPITOLUL Vll.lll. - PREVEDERI REFERITOARE LA DEZVOLTAREA URBANA, 
REGENERARE URBANA, SPECIALIZAREA INTELIGENTA $1 INFRASTRUCTURA

RUTIERA JUDEJEANA

Art. 49 (1) La art.12, alin(1) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiar! 
a fondurilor europene in perioada de programare 2014-2020 publicat! in Monitorul 
Oficial nr. 746 din 06 octombrie 2015 lit. c) se modific! si va avea urm!torul 
cuprins:

,,c) in limita a 50% pentru Autoritatea de Management Programul 
Operational Capital Uman si Autoritatea de management pentru Programul 
Operational Capacitatea administrativ!;”

(2) La art.12, alin(1) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiar! a 
fondurilor europene in perioada de programare 2014-2020 publicat! in Monitorul 
Oficial nr. 746 din 06 octombrie 2015, dup! lit. c) se introduce o nou! liter!, 
lit.c^), cu urm!torul cuprins:

,,c^) in limita unui procent de 75% pentru Autoritatea de Management 
pentru Programul Operational Asistent! Tehnic!, din care 40% pentru elaborarea 
documentatiilor tehnico-economice necesare proiectelor de infrastructur! 
destinate dezvoltarii urbane ^i regener!rii urbane precum si a proiectelor de 
specializare inteligent!, respectiv proiectelor de infrastructur! rutier! judetean! 
destinate dezvolt!rii economice”.

Art. 50 (1) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare
proiectelor de dezvoltare urban!, regenerare urban!, specializare inteligent! si 
infrastructur! rutier! judetean! se desf!soar! prin parcurgerea urm!toarelor 
etape:

a) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistent! 
Tehnic! incheie cu Agentiile pentru Dezvoltare Regional! contracte de finantare pe 
baza fiselor de proiect depuse de acestea, avand drept scop elaborarea de c!tre 
unit!tile de implementare a proiectelor de la nivelul beneficiarilor de sprijin 
financiar pentru elaborarea 
proiectelor de dezvoltare urban!, regenerare urban!, specializare inteligent! si 
infrastructur! rutier! judetean!.

documentatiilor tehnico-economice necesare
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b) Agentiile pentru Dezvoltare Regionala tncheie cu beneficiarii de sprijin 
financiar contracte de acordare a sprijinului financiar dupa cum urmeaza:

b.1.) cu autoritatile publice locale pentru prolectele destinate dezvoltarii 
urbane, regenerarii urbane si infrastructurii rutiere judetene pe baza selectiei de 
fise de proiecte organizate la nivelul Agentiilor de Dezvoltare Regionala pentru 
proiecte noi altele decat cele aflate in listele de rezerva ale Programului 
Operational Regional in perioada de programare 2014-2020 sau dupa caz pentru 
proiectele din listele de rezerva ale Programului Operational Regional dar numai 
pentru actualizarea documentatiilor tehnico-economice existente sau pentru 
continuarea acestora in vederea implementarii proiectelor;

b.2.) cu autoritatile publice locale in parteneriat cu universitati, institute de 
cercetare, microintreprinderi/ intreprinderi mari, mici si mijlocii sau separat cu 
universitati, institute de cercetare, microTntreprinderile si/sau intreprinderile 
mari, mici si mijlocii pentru prolectele destinate specializarii inteligente pe baza 
apelurilor de preselectie organizate la nivelul Agentiilor de Dezvoltare Regionala in 
cadrul procesului de descoperire antreprenoriala.

Art. 51 (1) Proiectele de dezvoltare urbana pentru care se acorda sprijin 
financiar in elaborarea documentatiilor tehnico- economice in conformitate cu 
prevederile prezentei legi trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa faca parte din Planul de Mobilitate Urbana elaborat si aprobat conform 
legii la nivelul autoritatilor publice locale;

b) sa contina un coridor de mobilitate integrat considerat strategic la nivelul 
autoritatii publice locale care sa sprijine transportul public in comun de calatori si 
circulatia pietonilor aprobat prin hotarare a consiliului local inclusiv pentru 
legatura cu localitatile limitrofe;

c) sa aiba valoarea estimata totala, fara T.V.A. a proiectului cuprinsa intre 
15.000.000 euro si 25.000.000 euro pentru municipiile resedinta de judet si intre 
5.000.000 euro si 15.000.000 euro pentru celelalte municipii si orase.

(2) 0 autoritate publica locala poate obtine sprijin financiar in conditiile 
prezentei legi pentru documentatia tehnico -economica aferenta unui singur 
proiect de dezvoltare urbana.

Art.52 (1) Proiectele de regenerare urbana pentru care se acorda sprijin 
financiar in elaborarea documentatiilor tehnico- economice in conformitate cu 
prevederile prezentei legi trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa faca parte din Strategia Integrate de Dezvoltare Urbana/ strategia de 
dezvoltare locala elaborata si aprobata conform legii la nivelul autoritatilor publice 
locale sau din alte studii de specialitate aprobate de autoritatile publice locale;

b) sa integreze interventii de regenerare urbana care se refera la: gradini 
urbane, spatii publice in cartierele de locuit, spatii culturale, monumente istorice, 
regenerare de situri industriale cu scopul de a sustine dezvoltarea structurilor de 
afaceri si/sau pentru crearea/modernizarea de spatii verzi;

c) sa aiba valoarea estimata totala, fara T.V.A. a proiectului cuprinsa intre 
5.000.000 euro si 7.500.000 euro pentru municipiile resedinta de judet si intre 
1.500.000 euro ^i 5.000.000 euro pentru celelalte municipii si orase.

(2) 0 autoritate publica locala poate obtine sprijin financiar in conditiile 
prezentei legi pentru documentatia tehnico -economica aferente unui singur 
proiect de regenerare urbana.

Art.53 (1) Proiectele de specializare inteligenta pentru care se acorda 
sprijin financiar in elaborarea documentatiilor tehnico- economice in conformitate

^ I
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cu prevederile prezentei legi trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 
conditii:

a) sa vizeze cel putin unul dintre domeniile de specializare inteligenta 
cuprinse in Strategiile de Specializare Inteligenta elaborate si aprobate la nivelul 
unei regiuni;

b) sa fie rezultatul unei metodologii de preselectie in cadrul procesului de 
descoperire antreprenoriala la nivel regional;

c) sa aiba ca potential beneficiari autoritatile publice locale din municipii 
resedinta de judet Tn parteneriat cu universitati, institute de cercetare, 
microintreprinderi sau intreprinderile mari, mici si mijlocii sau dupa caz, separat, 
universitati, institutii de cercetare, microintreprinderi si intreprinderi mari, mici si 
mijlocii. Atunci cand proiectele de specializare inteligenta se desfasoara in 
parteneriat cu autoritatile publice locale de la nivelul municipiilor resedinta de 
judet acestea asigura dezvoltarea retelelor de utilitati publice necesare 
structurilor de specializare inteligenta;

e) sa aiba valoarea estimata totala, fara T.V.A. cuprinsa intre 10.000.000 
euro si 25.000.000 euro pentru proiectele depuse individual de catre universitati, 
institute de cercetare, microintreprinderi, intreprinderi mari mici si mijlocii;

f) sa aiba valoarea estimata totala, fara T.V.A. cuprinsa intre 25.000.000 
euro si 50.000.000 euro pentru proiectele depuse Tn parteneriat de autoritatile 
publice locale cu universitati, institute de cercetare si microintreprinderi, 
intreprinderi mari, mici si mijlocii;

g) sa depuna o declaratie de capacitate financiara prin care beneficiarii se 
obliga sa asigure cofinantarea proiectului de specializare inteligenta astfel cum 
aceasta va fi stabilita dupa regulile de ajutor de stat.

(2) 0 autoritate public! local! sau parteneriatul dintre aceasta si 
universit!ti, institute de cercetare - dezvoltare, microintreprinderi, intreprinderi 
mici, mijlocii si mari poate obtine sprijin financiar Tn conditiile prezentei legi 
pentru documentatia tehnico -economic! aferente unui singur proiect de 
specializare inteligent!.

(3) 0 universitate, un institut de cercetare, microTntreprindere sau 
Tntreprindere mare, mic! si mijlocie poate obtine sprijin financiar Tn conditiile 
prezentei legi pentru documentatia tehnico-economica aferenta unui singur proiect 
de specializare inteligent!.

Art. 54 La semnarea contractelor de acordare a sprijinului financiar cu 
beneficiarii, Agentiile de Dezvoltare Regional! confirm! Tncadrarea proiectelor 
depuse de autorit!tile publice locale sau dupa caz de universit!ti, institute de 
cercetare, microTntreprinderile, Tntreprinderile mari mici si mijlocii sau 
parteneriatele dintre acestea Tn criteriile prevazute la art.51, art. 52 si art. 53 din 
prezenta lege.

Art.55 Criteriile de repartizare a sumelor Tntre Regiunile de Dezvoltare prin 
Programul Operational Asistent! Tehnica sunt aceleasi cu criteriile utilizate la 
repartizarea sumelor prin Programul Operational Regional, respectiv populatie si 
suprafat!, respectandu-se procentele de alocare astfel cum acestea au rezultat din 
aplicarea acestor criterii.

Art.56 (1) Proiectele de infrastructura rutier! de interes judetean pentru 
care se acord! sprijin financiar Tn elaborarea documentatiilor tehnico- economice 
Tn conformitate cu prevederile prezentei legi trebuie sa Tndeplineasca cumulativ 
urm!toarele conditii:
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a) sa asigure conexiunea la coridoarele de transport transeuropene, 
respectiv legatura direct! sau dupa caz indirect! la retelele de transport TEN-T 
CORE sau TEN-T Comprehensive;

b) s! fac! parte dintr-o strategie elaborat! si aprobat! la nivel judetean sau 
dup! caz regional;

c) s! aib! impact asupra dezvolt!rii economice judetene respectiv: s! 
asigure accesibilitatea la resursele turistice, s! contribuie la descongestionarea 
traficului rutier in interiorul localit!tilor urbane;

d) s! aib! o valoare estimat! eligibil! de minim 10.000.000 euro - 
35.000.000 euro.

%.■
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(2) 0 autoritate public! judetean! poate obtine sprijin financiar in conditiile 
prezentei legi pentru documentatia tehnico -economic! aferente unui singur 
proiect de infrastructur! rutier! de interes judetean.

(3) Justificarea impactului asupra dezvolt!rii economice la nivel 
judetean/regional a proiectului de infrastructur! rutier! se aprob! prin hot!rare a 
Consiliului Judetean.

(4) Pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare 
implement!rii proiectelor de infrastructur! rutier! de interes judetean autorit!tile 
publice locale pot incheia acorduri de parteneriat cu alte autorit!ti publice locale 
sau dupa caz pot constitui asociatii de dezvoltare intercomunitar! in conditiile 
legii.

. t
f

CAPITOLUL Vni
Prevederi referitoare la achizi^iile publice pentru proiectele cu finantare 

din fonduri nerambursabile europene

(1) Proiectele de infrastructur! finantate din fonduri 
nerambursabile europene sunt considerate proiecte de interes prioritar si au 
reglement!ri specifice in domeniul achizitiilor publice in conformitate cu 
prevederile prezentei legi.

(2) Pentru proiectele de infrastructur! mentionate la alin. (1), Guvernul, 
ministerele si Agentia Nadonala de Achizitii Publice denumit! in continuare 
A.N.A.P. pot emite acte normative prin care pot stabili reglement!ri specifice 
/conditii/mecanisme specifice pentru procedurile de achizitie public! specifice 
proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile europene.

(3) In cuprinsul actelor normative mentionate la alin. (2) se va preciza 
complementaritatea sau dup! caz caracterul specific al procedurilor reglementate.

Art.58 - Legea nr. 101/2016 privind remediile 51 caile de atac in materie 
de atribuire a contractelor de achizitie public!, a contractelor sectoriale ^i a 
contractelor de concesiune de lucrari 51 concesiune de servicii, precum 51 
pentru organizarea func^ionarea Consiliului National de Solu^ionare a 
Contesta^iilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 23 
mai 2016, cu modificarile ^i completarile ultehoare, se modifica 91 se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 68’ se modific! si va avea urm!torul cuprins:
,,68’Nerespectarea termenelor prev!zute de prezenta lege ori a dispozitiilor 

cuprinse in prezenta lege privind solutiile ori m!surile ce pot fi dispose de instant! 
constituie abatere disciplinar! si se sancUoneaz! conform art.100, lit. d), d ind.1) 
si e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judec!torilor si procurorilor republicat! 
cu modific!rile si complet!rile ulterioare.”

Art. 57

..I^ K
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Art.59 - ORDONANJA DE URGENJA nr. 98 din 14 decembrie 2017 pn'vind 
func^ia de control ex ante al procesului de atribulre a contractelor/acordurilor- 
cadru de achizi^ie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale a 
contractelor de concesiune de lucrarl fi concesiune de servicii, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare, se modifica astfel:

1. Dupa art. 2 alin.(1), lit. h) se introduce o litera noua numerotata cu i), 
care va avea urmatorul continut:

“i) control ex ante prioritar ■ control privind aspectele de calitate si 
aspectele de regularitate, asa cum sunt definite de prezenta ordonanta de urgent!, 
efectuat la solicitarea autoritatii contractante pentru procedurile de achizitie 
public! avand ca obiect proiectele de infrastructura care au indicat! sursa de 
finantare din fonduri nerambursabileeuropene. Controlul ex-ante prioritar se 
efectueaz! in termenele prevazute de prezenta ordonant! de urgent!.”

2. Dup! art.11 se introduce un nou articol numerotat 11^ cu urm!torul

%''

St; fs

continut:
”Art. (1) Controlul ex-ante asupra procesului de atribuire a contractelor 

de achizitie public! ce au ca obiect proiectele de infrastructur! si indicat! sursa de 
finantare din fonduri nerambursabileeuropene este control ex-ante prioritar, 
exercitat in termen de maxim 10 zile lucr!toare de la data transmiterii deciziei de 
verificare prev!zuta la art. 9 alin. (1), respectiv de la data primirii documentelor 
prev!zute la art. 10 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonant! de urgent!, in situatia 
in care acestea din urm! nu sunt disponibile in SEAP.

(2) In termenul de 10 zile lucr!toare mentionat la alin.(l), ANAP emite 
avizul prev!zut la art.14 din prezenta ordonant! de urgent!.

(3) Pentru controlul ex-ante prioritar exercitat asupra procesului de evaluare 
a ofertelor/candidaturilor si de atribuire a contractului, ANAP va emite avizul 
conform prev!zut la art.14 din prezenta ordonant! de urgent! in termen de 5 zile 
lucr!toare de la data inc!rc!rii in SEAP a raportului procedurii de atribuire de c!tre 
autoritatea contractant!, pe baza tuturor documentelor Tnc!rcate in SEAP de 
autoritatea contractant! in fazele critice ale procesului evaluare si cu luarea in 
considerare a tuturor clarific!rilor solicitate pe parcursul procesului de evaluare.

(4) Neemiterea avizului conform in termenele prev!zute la alin. (2) si alin. 
(3) echivaleaz! cu emiterea tacit! a avizului conform neconditionat pentru 
autoritatea contractant!, respectiv a acelui tip de aviz conform pentru situatiile 
cand nu se constat! abateri cu privire la aspectele de calitate si/sau de 
regularitate cuprinse Tn listele de verificare.

(5) Nerespectarea de c!tre personalul ANAP a termenelor prev!zute la alin. 
(2) si alin. (3), constituie abatere disciplinar! si se sanctioneaza in conditiile legii.”

3. Dup! articolul 20 se introduce un nou articol, numerotat art. 20^, cu 
urm!torul continut:

»•..

„Art. 20 (1) Controlul ex-ante exercitat asupra procedurilor de negociere 
far! publicare prealabil! care au ca obiect proiectele de infrastructura si care au 
indicata sursa de finantare din fonduri nerambursabileeuropene este un control ex- 
ante prioritar exercitat prin intermediul SEAP, in termen de 3 zile lucr!toare 
asupra informatiilor si documentelor puse la dispozitia ANAP potrivit art.20, 
alin.(l) dinj3rezenta ordonanta de urgent!.

(2) In termenul prev!zut la alin.(l), ANAP poate solicita autorit!rii 
contractante clarific!ri si documente suplimentare prin intermediul SEAP. 
Autoritatea contractant! are obligatia de a r!spunde la scrisoarea de
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clarificari/solidtare de documente suplimentare in termen de o zi lucratoare de la 
data solidtarii. Nerespectarea termenului de raspuns la scrisoarea de 
clarifican'/solidtare de documente suplimentare atrage dupa sine emiterea avizului 
conform de catre ANAP pe baza documentelor §i a informa^iilor existente la data 
emiterii avizului conform potrivit prevederilor prezentei ordonan^e de urgent!.

(3) In termenul de 3 zile lucratoare mentionat la alin.{1), ANAP emite avizul 
conform prevazut la art.14 din prezenta ordonan^a de urgent!.

(4) Neemiterea avizului conform pentru procedurile de negociere f!r! 
publicare prealabil! in termenul prev!zut la alin.(1) echivaleaz! cu emiterea tacit! 
a avizului conform neconditionat pentru autoritatea contractant!, respectiv a 
acelui tip de aviz conform pentru situa^iile cand nu se constat! abater! cu privire la 
aspectele de calitate ^i/sau de regularitate cuprinse in listele de verificare.

(5) Nerespectarea termenului de 3 zile lucratoare pentru emiterea avizului 
conform prev!zut la art.14 din prezenta ordonan^! de urgent!, de catre personalul 
ANAP, constituie abatere disciplinara ?! se sanc^ioneaz! in condi^iile legii.”

4. Dup! articolul 21 se introduce un nou articol, numerotat art.21^ care va 
avea urm!torul continut:

“Art. 21^ (1) Controlul ex-ante exercitat asupra modificarilor contractului 
este control ex-ante prioritar asupra modific!rilor contractelor care au ca obiect 
proiectele de infrastructur! si au indicat! sursa de finantare din fonduri 
nerambursabile europene, in termen de 3 zile lucr!toare de la data transmiterii 
c!tre ANAP prin orice mijloace electronice a informatiilor ^i documentelor de c!tre 
autoritatea contractant!, in conformitate cu prevederile art.21, al1n.(1) din 
prezenta ordonant! de urgent!.

(2)in cazul controlului ex-ante prioritar asupra modific!rilor contractelor, 
ANAP nu va emite aviz conform, urmand ca eventualele constat!ri ale controlului 
s! fie transmise autorit!^ilor contractante sub form! de recomand!ri in termenul 
de 3 zile lucr!toare prevazut la alin. (1).”

Art.60 - Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizi^iile publice publicata 
Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, se 
completeaza dupa cum urmeaza :

1. La art. 3, alin. (1), dup! litera g) se introduce o nou! liter! numerotat! 
g^) cu urm!torul continut:

„g^) mecanism specific pentru proceduri simplificate: instrument informatic 
utilizat de autorit!tile contractante pentru derularea procedurilor simplificate 
specifice, prin intermediul SEAP;”
2. La art. 68, alin. (1), dupa litera i) se introduce o noua litera numerotat! j) cu 
urmatorul continut:

„j) procedur! simplificata specific!: procedur! aplicat! de autorit!tile 
contractante pentru procedurile de achizi^ie sub pragul prevazut de lege, prin 
utilizarea mecanismului specific pentru proceduri simplificate, pentru achizi^iile 
care au ca obiect proiectele de infrastructur! ^i sursa de finantare indicat! fonduri 
nerambursabile europene;”

3. La Sec^iunea I, dup! paragraful 10 se introduce un nou paragraf, 
numerotat 11si un nou articol numerotat art. 113^, cu urm!torul continut:

**Parasraful 11
Meconismul specific pentru proceduri simplificate
Art. 113’.(1) Prin exceptie de la prevederile art. 113, pentru achizi^iile care 

au ca obiect proiectele de infrastructur! ^i au indicat! sursa de finantare din

^ I
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fonduri nerambursabileeuropene, a caror valoare estimata este mai mica decat 
pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1), autoritatile contractante au 
dreptul de a aplica mecanismul specific pentru proceduri simplificate, cu 
respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

(2) Mecanismul specific pentru proceduri simplificate este un instrument 
informatic prin intermediul SEAP pe baza caruia autoritatea contractanta 
selecteaza operatorii economici, cu respectarea urmatoarelor principii de baza:

a) principiul transparen^ei: potrivit acestui principiu autoritatile 
contractante isi fac cunoscut anun^ul de organizare a unei proceduri de achizitie 
simplificate specifice, in timp ce ofertan^ii i^i fac cunoscute ofertele lor pentru 
bunurile, produsele, serviciile, execu^ia de lucrari solicitate de autoritatile 
contractante;

.t..

4

b) principiul competitivitatii: potrivit acestui principiu autoritatile 
contractante au posibilitatea de a selecta ofertele de pe pia^a care corespund 
celor mai bune condi^ii in termen de calitate ^i pre^;

c) principiul utilizarii eficiente a resurselor financiare publice: potrivit 
acestui principiu autoritatile contractante au posibilitatea de a selecta ofertele de 
pe piata care asigura cel mai bun raport intre costul achizi^iei ^i beneficiile 
obtinute;

(3) ANAP are obliga^ia de a asigura operationalizarea ^i utilizarea 
mecanismului specific pentru proceduri simplificate in termen de 60 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi.”

4. Dupa articolul 196 alin, (1) se introduce un nou alineat numerotat (1^), cu 
urmatorul continut:

“(V) Prin excep^ie de la alineatul (1), in cazul procedurilor simplificate 
autoritatea contractanta poate solicita documentele justificative care dovedesc 
informa^iile cuprinse in DUAE numai ofertantului aflat in pozitia de a fi desemnat 
ca^tigator, stabilind un termen de 5 zile lucratoare pentru prezentarea acestor 
documente, cu posibilitatea de extindere cu maxim 5 zile lucratoare la solicitarea 
operatorului economic respectiv, in conditiile incadrarii datei semnarii contractului 
in perioada de valabilitate a ofertelor."

5. Dupa articolul 209 se introduce un nou articol numerotat 209^, cu 
urmatorul continut:

“Art. 209\ (1) In cazul in care informariile sau documentele prezentate de 
catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau in cazul in care lipsesc 
anumite documente pentru procedurile de achizitie care au ca obiect proiectele de 
infrastructura ^i care au indicata sursa de finantare fonduri nerambursabile 
europene, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, de regula, cel mult de 
doua ori ofertanrilor/candida^ilor clarificari pentru toate aspectele neclare din 
oferta prezentata de operatorul economic ^i, dupa caz, cel mult de doua ori 
completari ale documentelor prezentate de ace^tia in cadrul ofertelor sau 
solicitarilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal ^i 
transparen^ei. Solicitarile de clarificari ^i de documente suplimentare, inclusiv 
evaluarea acestora, nu va conduce la depa^irea perioadei de valabilitate a 
ofertelor stabilita potrivit documenta^iei de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile 
solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui 
ofertant/candidat. ”

r

6. Dupa articolul 234 se introduc doua noi articole numerotate art. 234^ ^i 
art.2342, cu urmatorul continut;
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„Art. 234\ (1) Personalul angajat al autoritatii contractante responsabil de 
procedurile de achizitii conform strategiei de achizitii si personalul care face parte 
din comisiile de evaluare a ofertelor poate beneficia de o indemnizatie pe 
procedura la nivelul unui salariu minim brut pe economie, stabilita prin decizie a 
conducatorului autoritatii contractante, daca sunt indeplinite cumulativ 
urmatoarele conditii:

a) se respects calendarul achizitiei prevazut in cererea de 
finantare/contractul de finantare;

b) raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici au fost 
transmise spre publicare in termenul legal;

c) ofertele depuse de operatorii economici au fost evaluate in conformitate 
cu cerintele documentatiei de atribuire;

d) raportul procedurii de achizitie a fost semnat de comisia de evaluare in 
termenul prevazut la art. 214 alin. (3), inclusiv prelungirea prevazuta la 
art. 214 alin. (4) din prezenta lege, dupa caz si a fost aprobat de 
conducatorul autoritatii contractante.

(2) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii orice 
depasire a unor termene legale sau prevazute in documentatiile de atribuire de 
catre personalul angajat al autoritatii contractante desemnat in comisiile de 
evaluare, in conditiile Tn care depasirile sunt imputabile persoanelor respective.

(3) Indemnizatiile de procedura pentru personalul desemnat conform alin. 
(1) se calculeaza:

a) ca suma lunara pentru personalul responsabil de procedurile de achizitii, 
conform strategiei de achizitii;

b) proportional cu numarul de zile cuprinse Tntre data deschiderii ofertelor si 
data semnarii raportului procedurii de catre personalul care face parte din 
comisiile de evaluare a ofertelor, putandu*se cumula cu suma de la lit. a), dupa 
caz.

(4) Indemnizatiile de procedura pentru personalul desemnat conform alin. 
(1) sunt cheltuieli eligibile Tn cadrul Programelor Operationale din care face parte 
proiectul pentru care s-a organizat procedura de achizitie. Autoritatile de 
Management sunt abilitate sa efectueze modificarile ce se impun pentru a asigura 
eligibilitatea acestor categorii de cheltuieli.

Art. 234^. (1) fn perioada derularii procedurilor de achizitie care au ca obiect 
proiectele de infrastructura si care au indicata sursa de finantare fonduri 
nerambursabileeuropene autoritatile contractante pot angaja, pe perioada 
determinate, cu contract individual de munca, Tn afara organigramei aprobate 
potrivit legii, experti pentru evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici, 
pentru a asigura buna desfasurare a procedurilor de achizitie organizate.

(2) Procedurile de angajare a expertilor potrivit alin.(l) sunt proceduri 
simpUficate organizate dupa o metodologie aprobata prin decizie a autoritatii 
contractante.

i

(3) Cheltuielile cu expertii angajati pe perioada determinate sunt cheltuieli 
eligibile Tn cadrul Programelor Operationale din care face parte proiectul pentru 
care s-a organizat procedura de achizitie. Autoritatile de Management sunt 
abilitate sa ia toate masurile necesare pentru a asigura eligibilitatea categoriilor de 
cheltuieli mentionate la alin.(1).
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(4) Expertii angajati potrivit alin. (1) trebuie sa detina calificare de experti 
in achizitii publice sau pot fi persoane cu calificare si experienta relevanta in 
domeniul obiectului achizitiei.

(5) Expertii angajati potrivit alin. (1) nu beneficiaza de indemnizatia 
prevazuta la art. 234^ alin. (1) din prezenta lege.”

Art.61 - Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizi^iile sectoriale, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se 
completeaza dupa cum urmeaza :

1. La art. 3, alin. (1), dupa litera f) se introduce o noua liter! numerotata 
/^)cu urmatorul continut:

„f^) mecanism specific pentru proceduri simplificate: instrument informatic 
utilizat de autoritatile contractante pentru derularea procedurilor simplificate 
specifice, prin intermediul SEAP;”
2. La art. 82, alin. (1), dupa litera i) se introduce o noua litera numerotata j) cu 
urmatorul continut:

„j) procedura simplificata specific!: procedur! aplicat! de autorit!tile 
contractante pentru procedurile de achizitie sub pragul prev!zut de lege, prin 
utilizarea mecanismului specific pentru proceduri simplificate, pentru achizitiile 
care au ca obiect proiectele de infrastructur! si sursa de finantare indicat! fonduri 
nerambursabile europene;”

3. La Sectiunea I, dup! paragraful 10 se introduce un nou paragraf, 
numerotat 11si un nou articol numerotat art. 126^, cu urm!torul continut:

*‘Paragraful 11
Mecanismul specific pentru proceduri simplificate
Art. 126\(1) Prin exceptie de la prevederile art. 126, pentru achizitiile care 

au ca obiect proiectele de infrastructur! si au indicat! sursa de finantare din 
fonduri nerambursabile europene, a c!ror valoare estimata este mai mic! decat 
pragurile corespunz!toare prevazute la art. 12 alin. (1), autorit!tile contractante 
au dreptul de a aplica mecanismul specific pentru proceduri simplificate, cu 
respectarea principiilor prev!zute la art. 2 alin. (2).

(2) Mecanismul specific pentru proceduri simplificate este un instrument 
informatic prin intermediul SEAP pe baza c!ru1a autoritatea contractant! 
selecteaz! operatorii economici, cu respectarea urm!toarelor principii de baz!:

a) principiul transparentei: potrivit acestui principiu autorit!tile 
contractante isi fac cunoscut anuntul de organizare a unei proceduri de achizitie 
simplificate specifice, in timp ce ofertantii isi fac cunoscute ofertele lor pentru 
bunurile, produsele, serviciile, executia de lucrari solicitate de autorit!tile 
contractante;

4

b) principiul competitivit!tii: potrivit acestui principiu autorit!tile 
contractante au posibilitatea de a selecta ofertele de pe piat! care corespund 
celor mai bune conditii in termen de calitate si pret;

c) principiul utiliz!rii eficiente a resurselor financiare publice: potrivit 
acestui principiu autorit!tile contractante au posibilitatea de a selecta ofertele de 
pe piat! care asigur! cel mai bun raport intre costul achizitiei si beneficiile 
obtinute;

(3) ANAP are obligatia de a asigura operationalizarea si utilizarea 
mecanismului specific pentru proceduri simplificate in termen de 60 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi.”
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4. Dupa articolul 205 alin. (1) se introduce un nou alineat numerotat (V), cu 
urmatorul continut:

“(1^) Prin exceptie de la alineatul (1), Tn cazul procedurilor simplificate 
autoritatea contractanta poate solicita documentele justificative care dovedesc 
informatiile cuprinse in DUAE numai ofertantului aflat in pozitia de a fi desemnat 
castigator, stabilind un termen de 5 zile lucratoare pentru prezentarea acestor 
documente, cu posibilitatea de extindere cu maxim 5 zile lucratoare la solicitarea 
operatorului economic respective, in conditiile incadrarii datei semnarii 
contractului in perioada de valabilitate a ofertelor.”

5. Dupa articolul 221 se introduce un nou articol numerotat 22l\ cu 
urmatorul continut:

“Art. 221 \ (1) In cazul in care informatiile sau documentele prezentate de 
catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau in cazul in care lipsesc 
anumite documente pentru procedurile de achizitie care au ca obiect proiectele de 
infrastructure si care au indicate sursa de finantare fonduri europene, autoritatea 
contractante are dreptul de a solicita, de reguie, cel mult de doue ori 
ofertantilor/candidatilor clarificeri pentru toate aspectele neclare din oferta 
prezentate de operatorul economic si, dupe caz, cel mult de doue ori completeri 
ale documentelor prezentate de acestia Tn cadrul ofertelor sau soliciterilor de 
participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal si transparentei. 
Soliciterile de clarificeri si de documente suplimentare, inclusiv evaluarea 
acestora, nu va conduce la depesirea perioadei de valabilitate a ofertelor stabilite 
potrivit documentatiei de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificerile/completerile 
solicitate se determine aparitia unui avantaj evident Tn favoarea unui 
ofertant/candidat. ”

6. Dupe articolul 254 se introduc doue noi articole numerotate art. 254^ si 
art. 254^, cu urmetorul continut:

„Art. 254\ (1) Personalul angajat al autoritetii contractante responsabil de 
procedurile de achizitii conform strategiei de achizitii si personalul care face parte 
din comisiile de evaluate a ofertelor poate beneficia de o indemniza^ie la nivelul 
unui salariu minim brut pe economie, stabilite prin decizie a conducetorului 
autoritetii contractante, dace suntTndeplinite cumulativ urmetoarele conditii:

e) se respecte calendarul achizitiei prevezut Tn cererea de
finantare/contractul de finantare;

f) respunsurile la clarificerile solicitate de operatorii economici au fost 
transmise spre publicareTn termenul legal;

g) ofertele depuse de operatorii economici au fost evaluate Tn conformitate 
cu cerintele documentatiei de atribuire;

h) raportul procedurii de achizitie a fost semnat de comisia de evaluate Tn 
termenul prevazut la art. 227 alin. (3), inclusiv prelungirea prevazuta la 
art. 227 alin. (4) din prezenta lege, dupa caz si a fost aprobat de 
conducatorul autoritatii contractante.

(2) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii orice 
depasire a unor termene legale sau prevazute Tn documentatiile de atribuire de 
catre personalul angajat al autoritatii contractante desemnat Tn comisiile de 
evaluate, Tn conditiile Tn care depasirile sunt imputabile persoanelor respective.

(3) Indemnizatiile de procedura pentru personalul desemnat conform alin. 
(1) se calculeaza:

4
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a) ca suma lunara pentru personalul responsabil de procedurile de achizitii, 
conform strategiei de achizitii;

b) proportional cu numarul de ziie cuprinse intre data deschiderii ofertelor si 
data semnarii raportului procedurii de catre personalul care face parte din 
comisiile de evaluare a ofertelor, putandu-se cumula cu suma de la lit. a), dupa 
caz.

(4) Indemnizatiile de procedura pentru personalul desemnat conform alin. 
(1) sunt cheltuieli eligibile in cadrul Programelor Operationale din care face parte 
proiectul pentru care s-a organizat procedura de achizitie. Autoritatile de 
Management sunt abilitate sa efectueze modificarile ce se impun pentru a asigura 
eligibilitatea acestor categorii de cheltuieli.

Art. 254^. (1) In perioada derularii procedurilor de achizitie care au ca obiect 
proiectele de infrastructure si care au indicate sursa de finantare fonduri europene 
autoritatile contractante pot angaja, pe perioada determinate, cu contract 
individual de munce, in afara organigramei aprobate potrivit legii, experti pentru 
evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici, pentru a asigura buna 
desfesurare a procedurilor de achizitie organizate.

(2) Procedurile de angajare a expertilor potrivit alin.(1) sunt proceduri 
simplificate organizate dupe o metodologie aprobate prin decizie a autoritetii 
contractante.

■K ft,

(3) Cheltuielile cu expertii angajati pe perioade determinate sunt cheltuieli 
eligibile in cadrul Programelor Operationale din care face parte proiectul pentru 
care s-a organizat procedura de achizitie. Autoritatile de Management sunt 
abilitate se ia toate mesurile necesare pentru a asigura eligibilitatea categoriilor de 
cheltuieli mentionate la alin.(l).

(4) Expertii angajati potrivit alin. (1) trebuie se detine calificare de experti 
Tn achizitii publice sau pot fi persoane cu calificare si experienta relevante in 
domeniul obiectului achizitiei.

(5) Expertii angajati potrivit alin. (1) nu beneficiaza de indemnizatia 
prevezute la art. 254^ alin. (1) din prezenta lege.”

CAPITOLUL IX 
Dispozifii finale

Art. 62 - (1) In termen de 60 de zile de la data intrerii in vigoare a prezentei 
legi Ministerul Lucrerilor Publice, Dezvolterii si Administratiei va propune spre 
aprobare Guvernului Romaniei propunerea de modificare a Hotararii Guvernului 
privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrerilor Publice, Dezvolterii si 
Administratiei, in conformitate cu prevederile art. 15 din prezenta lege.

(2) Atributiile, responsabilitatile, precum si orice alte mesuri care sunt 
necesare pentru organizarea si functionarea structurii de specialitate mentionate la 
art. 15 din prezenta lege se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, 
dezvoltarii si administratiei, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi.

Art. 63 - (1) Modelul de conventie pentru relocarea de utilitati prevazut la 
art. 29 alin. (2) din prezenta lege se aproba prin ordin comun al ministrului 
economiei, energiei si mediului de afaceri precum si al ministrului transporturilor, 
infrastructurii si comunicatiilor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare 
a prezentei legi.
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(2) Modelele de conventie pentru avizele, relocarile descarcarile, utilitati 
prevazut la art. 31 alin. (2) din prezenta lege, altele decat cele de transport a 
energiei electrice 51 de gaze naturale 51 alte avize de interes national sau local se 
aproba prin ordin comun al Ministrului Transporturilor Infrastructurii ^i 
Comunicatiilor ^i al ministrului de resort, in termen de 30 de zile de la data intrarii 
in vigoare a prezentei legi.

Art. 64 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Capitolului III din 
prezenta lege se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Fondurilor Europene, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi.

Art. 65 - Modelul de contract de finantare $i modelul de contract de 
acordare a sprijinului financiar prevazute la art. 50 alin.(l) se aproba prin ordin la 
Ministrului Fondurilor Europene, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi.

Art. 66 -Exercitarea controlului ex-ante prioritar in conditiile ^i termenele 
prevazute mai sus intra in vigoare in termen de 60 de zile la publicarea 
modificarilor ^i completarilor aduse prin prezenta lege in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I.

Art. 67 - Mecanismul specific pentru proceduri simplificate, modalitatea de 
utilizare precum ^i orice alte masuri necesare operationalizarii acestuia se stabilesc 
prin ordin al pre?edintelui Agen^iei Na^ionale a Achizitiilor Publice, in termen de 60 
de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

■k
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