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Având în vedere prevederile:


Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;



Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE)
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;



Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al
României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);



Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de
redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;



Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de
instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;



Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu
tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura
procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut
prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;



Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor
Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din
regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de
redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;



Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de
14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanţelor;



Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de
redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);



Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile
şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin Legea nr. 230/2021,
cu modificările și completările ulterioare;



Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul
de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie
2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;



Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă
precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi
rezilienţă;



Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă
precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi
rezilienţă.
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Părțile
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în calitate de coordonator de reforme și investiții
pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 7: Transformarea digitală, având sediul
principal înregistrat în localitatea București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362,
România, telefon +4021 303.21.20, fax -, poștă electronică: office@research.gov.ro , cod de înregistrare
fiscală 43516588, reprezentat legal de domnul Sebastian-Ioan BURDUJA, Ministru
şi
___________________ în calitate de agenție de implementare pentru investițiile menționate în Anexa
nr. 1, parte integrantă a prezentului acord, având sediul în strada ___ nr. __, sector___, localitatea
________, România, cod poștal__________, telefon +_______, fax +___________, poștă electronică:
__________, cod de înregistrare fiscală __________, reprezentată de _________________ (nume si
prenume),_______(funcția)
încheie prezentul contract de finanțare:

Precizări prealabile
(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau a unei
prevederi contrare:
(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi
singularul;
(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
(d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și
orice alte acte normative subsecvente.
(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de finanțare este sau devine nulă,
invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a
celorlalte prevederi din prezentul Contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune
eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat
legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.
(4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru
neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi
comunitare în vigoare.
(5) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract, pe de o parte
şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.
(6) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu
prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.
(7) Finanțarea din fonduri externe rambursabile și nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile
prezentului Contract.
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Capitolul I - Obiectul Contractului de finanțare
Art. 1
(1)

Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile
aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,
furnizate ______________, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor cu privire
la reformele și investiția de a cărei implementare este responsabil.

(2)

În îndeplinirea obligațiilor, ______________ este responsabil cu gestionarea reformelor și
investițiilor, respectiv implementarea în termen a jaloanelor și țintelor din PNRR prevăzute în cadrul
componentelor cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

Capitolul II - Durata Contractului de finanțare
Art. 2
(1)

Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de
către ultima parte.

(2)

Durata prezentului Contract acoperă întreaga perioadă de implementare a PNRR, până la data de 31
decembrie 2026, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/241 al
Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de
redresare și reziliență, inclusiv perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013,
(UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare
a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)

Prezentul contract își încetează valabilitatea la data închiderii oficiale a PNRR sau la expirarea
perioadei obligatorii de monitorizare a schemelor de ajutor de stat/minimis aplicabile reformelor și
investițiilor menționate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, oricare intervine ultima.

Capitolul III - Contractarea finanțării
Art. 3
(1)

Accesarea și utilizarea finanțării prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Contract se realizează în
condițiile Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență, cu respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare.

(2)

Cuantumul finanțării se modifică, în urma calculului actualizat prevăzut la art. 11 alin. (2) din
Regulamentul (UE) 2021/241 și, dacă este necesar, în urma unei modificări a deciziei de punere în
aplicare a Consiliului în temeiul art. 20 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2021/241 sau a unei modificări
sau înlocuiri a deciziei de punere în aplicare a Consiliului în conformitate cu art. 21 din Regulamentul
(UE) 2021/241. Prezentul contract de finanțare se modifică în mod corespunzător, în conformitate
cu prevederile vizând modificarea acestuia.

(3)

Sumele echivalente în lei aferente reformelor și investițiilor finanțate în cadrul PNRR se gestionează
de către ______________ prin conturi deschise la Trezoreria Statului.

(4)

Nu se acordă prefinanțare în cadrul prezentului Contract.
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Capitolul IV - Drepturile și obligaţiile părților
Drepturile și obligațiile Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de coordonator de
reforme și investiții al PNRR
Art. 4
Drepturile și obligațiile Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de coordonator de
reforme și investiții (MCID), sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională sau europeană incidentă,
în vigoare, fără a se limita la aceasta, după cum urmează:
(1)

MCID îndeplinește calitatea de coordonator de reforme și investiții și punct unic de contact în relația
cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în acest sens intermediază orice comunicare în
relație cu acesta, cu excepția cazurilor care prevăd altfel.

(2)

MCID coordonează implementarea și gestionarea fondurilor europene, în conformitate cu principiul
bunei gestiuni financiare și, în acest sens, colaborează cu MIPE, în vederea asigurării unui
management eficient al acestora, precum și cu alte entități implicate pentru
implementarea/auditarea/ controlul fondurilor aferente PNRR.

(3)

MCID are obligația de a derula procesul de consultare publică cu toți partenerii sociali, precum și cu
alți actori din economie, pentru crearea unui cadru transparent de luare a deciziilor pentru
implementarea și/sau modificarea PNRR.

(4)

MCID monitorizează şi sprijină prin instrumentele pe care le are la dispoziție, dezvoltarea capacității
administrative a beneficiarului de reforme și investiții.

(5)

MCID are obligația de a coordona metodologic ______________ în vederea îndeplinirii reformelor și
investițiilor, respectiv a jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului
din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României,
corespunzătoare prezentului Contract.

(6)

MCID monitorizează tehnic continuu stadiul de îndeplinire pentru fiecare reformă/
investiții/jalon/țintă asumate, verifică îndeplinirea totală și/sau parțială a tuturor indicatorilor, cu
afectarea sau neafectarea funcționalității reformei, pe baza informațiilor furnizate de
______________ respectiv asigură centralizarea rapoartelor de progres transmise de acesta în cadrul
PNRR în corelare cu rapoartele de progres întocmite și transmise individual de fiecare beneficiar de
reformă în relația cu reformele/investițiile/jaloanele/țintele a căror implementare le revine
conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării
planului de redresare și reziliență al României.

(7)

MCID în procesul de autorizare şi plată, verifică sumele solicitate la plată de ______________,
respectiv a îndeplinirii țintelor și jaloanelor declarate, inclusiv verificarea prin eșantion a
procedurilor de achiziție realizate de către beneficiarii cărora nu le sunt aplicabile prevederile
legislației europene și ale legislației naționale privind achizițiile publice.

(8)

MCID monitorizează, verifică și controlează complementaritatea, sinergia, coerența, consecvența și
concordanța reformelor și investițiilor din PNRR cu inițiativele UE, cu strategiile și programele
naționale și regionale, prin elaborarea de rapoarte periodice privind contribuția PNRR la îndeplinirea
acestora, sens în care colaborarea cu ______________ poate fi extinsă la nivelul oricăror instituții
competente.

(9)

MCID elaborează cererile de plată în relația cu MIPE, potrivit art.13 alin. (1) și art. 24 alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie, pe baza
informațiilor furnizate de ______________.

(10) MCID asigură îndrumarea metodologică şi asistența necesară elaborării procedurilor interne de către
______________.
(11) În îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, în baza prezentului Contract şi a legislației naționale şi
europene incidente, MCID emite instrucţiuni care devin obligatorii pentru ______________ din
momentul comunicării în scris a acestora sau a publicării pe website-ul propriu.
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(12) MCID are obligația de a furniza ______________, în timp util, documentele, datele şi informațiile
necesare îndeplinirii de către acesta a obligațiilor înscrise și/sau care rezultă din prezentul Contract.
(13) MCID are obligația de a pune la dispoziția și de a asigura facilitarea accesării și utilizării de către
______________ a unui sistem informatic de management al PNRR, asigurându-se de imperativul
condițiilor necesare consolidării contribuției structurilor utilizatoare cu privire la obligativitatea
încărcării tuturor informațiilor în acest sistem, inclusiv prin facilitarea accesului la sesiuni de
instruire a personalului ______________, la solicitarea acestuia.
(14) MCID are dreptul şi obligaţia de a supraveghea modul în care ______________ duce la îndeplinire
obligațiile prevăzute prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi
naţionale incidente şi ale procedurilor interne relevante. În acest sens, MCID:
a) Poate solicita informaţii sau clarificări de la ______________ în legătură cu îndeplinirea oricărei
obligații prevăzute în prezentul Contract;
b) Efectuează vizite la ______________, planificate sau ad-hoc, pentru verificarea modului de
îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, a modului de aplicare a procedurilor
interne, de menţinere a unei piste de audit corespunzătoare, de introducere a datelor în
sistemul informatic de management al PNRR. În cazul vizitelor planificate, MCID are obligaţia
de a notifica ______________ în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, cu privire la
realizarea unei vizite de verificare la sediul acestuia. Notificarea va menționa scopul vizitei,
data, locul, ora, numele şi calitatea persoanelor care vor participa la misiunea de verificare şi,
de asemenea, documentele care vor fi verificate de către acestea, în urma verificărilor fiind
posibilă extinderea controlului și a documentelor susceptibile de analizat;
c) În contextul vizitelor la faţa locului prevăzute la litera b), MCID poate susţine interviuri cu
personalul ______________ implicat în îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin prezentul
Contract, poate verifica, prin sondaj, activităţile aferente obligațiilor asumate, poate solicita
de la ______________ orice informaţii, documente, date pe care le consideră necesare în
vederea efectuării acestor verificări;
(15) Dacă, în urma acţiunilor de verificare, a evaluării capacităţii de îndeplinire a obligațiilor asumate,
MCID constată că la nivelul ______________ sunt îndeplinite în mod necorespunzător obligațiile
asumate prin prezentul Contract sau a recomandărilor de coordonare acceptate, MCID informează
de îndată Comitetul de monitorizare a PNRR pentru consolidarea intenției de sesizare motivată a
Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR în vederea luării unor decizii cu privire la
remedierea situațiilor constatate. Ca urmare a deciziei Comitetului Interministerial de Coordonare a
PNRR, MCID va informa ______________ în termen de 3 zile lucrătoare de la data deciziei
Comitetului.
(16) MCID poate invita ______________ la reuniunile interne sau inter-instituţionale în legătură cu
implementarea și modificarea PNRR.
(17) În termen de 5 zile lucrătoare, MCID informează ______________ cu privire la rapoartele, concluziile
şi recomandările formulate de către entitățile de audit europene și naționale, care au un impact
asupra activităţii beneficiarului de reforme și investiții şi/sau a implementării PNRR.
(18) MCID informează ______________ cu privire la deciziile luate în structurile parteneriale din care
acesta nu face parte şi care pot afecta drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul Contract, în
vederea unei analize comune a premiselor de consolidare a oricărei intenții de modificare prin act
adițional a Contractului în vederea compatibilizării execuției sale în acord cu politicile de
implementare PNRR.
(19) MCID are obligația de a verifica, prin eșantion, modalitatea de evaluare și selecție a proiectelor
finanțate în PNRR, cu excepția celor individualizate în cadrul PNRR și care au făcut obiectul evaluării
CE.
(20) MCID are obligația de a verifica respectarea normelor europene și a celor naționale privind ajutorul
de stat/minimis în procesul de elaborare, respectiv de implementare a măsurilor de sprijin finanțate
prin PNRR, în acest sens este sprijinit de Consiliul Concurenţei.
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(21) MCID are obligația de a solicita Consiliului Concurenței avize cu privire la schemele de ajutor de
stat/minimis elaborate de ______________, după caz, în ceea ce privește respectarea principiilor
aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență.
(22) MCID are obligația de a realiza verificări privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor, inclusiv prin
eșantion. În cadrul acestor verificări MCID utilizează rezultatele verificărilor controlului financiar
preventiv propriu la nivelul fiecărui beneficiar, respectiv controlului financiar preventiv delegat,
unde este cazul, precum și ale mecanismului de verificare ex-post stabilit la nivelul structurii de
specialitate din cadrul MCID. În cazul beneficiarilor publici, verificările se realizează prin eșantion,
pe baza informațiilor și documentelor încărcate de beneficiari în sistemul informatic. În cazul
beneficiarilor privați, verificările vor fi realizate asupra tuturor cheltuielilor.
(23) MCID are obligația de a realiza verificări privind evitarea dublei finanțări, inclusiv evaluarea ex-ante
a riscului de dublă finanțare și de a asigura îndrumarea ______________ în vederea realizării
verificărilor ce urmăresc evitarea dublei finanțări, în sensul celor enunțate în cadrul acestui paragraf.
(24) MCID are obligația de a coopera continuu cu ______________ și ANAP, în vederea identificării
riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice și în vederea elaborării de
instrucțiuni și recomandări specifice potrivit recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit
realizate de entitățile europene și naționale, pentru o mai bună îndrumare a autorităților
contractante.
(25) MCID are obligația de a verifica achizițiile publice, pe baza unei analize de risc, prin eșantionare,
potrivit prevederilor procedurale ale structurii de specialitate din cadrul MCID și de a asigura
îndrumarea ______________ în vederea realizării verificărilor privind procedurile de achiziții
publice, în sensul celor enunțate în cadrul acestui paragraf.
(26) MCID are obligația de a verifica ex-ante procedurile de achiziție derulate de beneficiarii privați
cărora nu le sunt aplicabile prevederile legislației europene și naționale în domeniul achizițiilor
publice, prin eșantionare și asigură îndrumarea beneficiarul de reforme și investiții în vederea
realizării verificărilor ex-ante, în sensul celor enunțate în cadrul acestui paragraf.
(27) MCID are obligația de a realiza verificări privind prevenirea și detectarea conflictului de interese la
nivelul entităților implicate în execuția bugetară a fondurilor aferente PNRR, inclusiv evaluarea exante a conflictului de interese potrivit Notei de Orientare a Comisiei privind evitarea și gestionarea
conflictelor de interese, potrivit prevederilor Regulamentului financiar, inclusiv ARACHNE, precum
și de a asigura îndrumarea beneficiarul de reforme și investiții, în sensul celor enunțate în cadrul
acestui paragraf.
(28) MCID centralizează periodic sumele prevăzute la art.20 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 124/2021, pe baza cheltuielilor efectuate în cadrul împrumutului pentru reformele
și investițiile prevăzute în PNRR, certificate de către beneficiarul de reforme și investiții.
(29) MCID are obligația de a transmite către MIPE raportări centralizate privind cheltuielile efectuate în
cadrul împrumutului pentru reformele și investițiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii
jaloanelor și țintelor aferente, cheltuieli certificate de ______________, în vederea utilizării sumelor
aferente prefinanțării acordate din împrumut, potrivit art. 13 din Regulamentul (UE) 2021/241 al
Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, precum și a efectuării tragerilor din
împrumut.
(30) MCID centralizează, potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
124/2021 și transmite spre informare către MIPE, solicitările de fonduri pentru toți beneficiarii
indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora.
(31) MCID are obligația de a verifica respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat/de minimis,
sesizând furnizorul/administratorul de schemă/ Consiliul Concurenței în cazul identificării vreunei
situații potențiale de neconcordanță cu prevederile în domeniul ajutorului de stat/de minimis,
inclusiv în corelare cu rațiunile de implementare conformă a PNRR, astfel încât
furnizorul/administratorul de schemă/Consiliul Concurenței, după caz, să exercite atribuțiile legale
de control, stabilire de măsuri de remediere și, dacă este cazul, de stopare și recuperare, potrivit
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.
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21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
(32) MCID are obligația de a realiza precum și de a asigura realizarea de către ______________, a
activităților de control, constând în verificarea, din punct de vedere administrativ, a aspectelor ce
pot reprezenta elemente constitutive ale unei nereguli grave, care vor fi raportate către
DLAF/EPPO/DNA/OLAF/ANI. În cazul situațiilor de dublă finanțare și al unui potențial conflict de
interese în procedurile de achiziție derulate de beneficiarii privați, verificarea și constatarea se
realizează de către structura de specialitate, din cadrul MIPE.
(33) MCID are obligația de a realiza precum și de a asigura realizarea de către ______________, a
activităților de control şi recuperare, inclusiv în ceea ce privește primul nivel de verificare,
administrativ, a existenței unor aspecte ce pot reprezenta elemente constitutive ale fraudei și
conflictului de interese care vor fi raportate către DLAF/DNA/OLAF/ANI, după caz. În cazul
conflictului de interese la nivelul procedurilor de achiziție derulate de beneficiarii privați,
constatarea și recuperarea se realizează de către MIPE, iar în cazul dublei finanțări, constatarea și
recuperarea realizează de către MIPE/coordonatorul de reforme și investiții, după caz.
(34) MCID are obligația să asigure optimizarea procedurilor necesare prevenirii, detectării/depistării și
corectării neregulilor grave, a conflictului de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări la
nivelul reformelor și/sau investițiilor, respectiv proiectelor inerente îndeplinirii țintelor și jaloanelor
pentru care se asigură finanțare în cadrul PNRR, ale căror efecte sunt remediabile definitiv prin
acțiuni în justiție, inclusiv pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, precum și a sumelor
rezultate din implementarea frauduloasă oricărei măsuri de punere în aplicare a reformelor și a
investițiilor incluse în cadrul PNRR.
(35) MCID are obligația cuprinderii în buget a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de
beneficiari prin cereri de transfer, pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă. Aceste
sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât
operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și pentru beneficiarii privați,
aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o
societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor plătite prin
cereri de transfer, inclusiv al sumei solicitate prin cererea curentă. În cazul în care procurorul
dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii
instanței de judecată, coordonatorul de reforme și investiții are obligația de a suspenda plata tuturor
sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată
sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului coordonatorului de reforme și investiții de a
lua măsuri privind suspendarea plăților către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/
deciziile/ordinele/acordurile de finanțare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica
drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractelor de finanțare în vederea
prelungirii perioadei de implementare a acestora.
(36) În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MCID va emite, în cazul în care întreaga valoare
a finanțării din fonduri europene este afectată, decizii de reziliere/revocare a contractelor de
finanțare, în care vor fi individualizate sumele de restituit, în moneda națională sau, în cazul
afectării parțiale a finanțării din fonduri europene, va fi emis proces-verbal de constatare a
neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Sumele afectate nu vor fi incluse în cereri de plată
către Comisie.
(37) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma
rezilierii/revocării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare,
MCID transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale
competente.
(38) MCID este responsabil de recuperarea creanţelor în cadrul proiectelor finanţate din fonduri
europene, până cel târziu la data închiderii Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv a
oricăror sume din fonduri europene transferate acestora, neutilizate sau care au fost recuperate de
la beneficiari ca urmare a unor titluri de creanță. În cazul în care creanţele bugetare rezultate din
nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma rezilierii/revocării contractului nu pot fi recuperate
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prin încasare, coordonatorul de reforme și investiții transmite titlurile executorii, împreună cu
dovada comunicării acestora, coordonatorului național al PNRR.
(39) MCID are obligația de a colecta datele înconformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. (d) din
Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, care vor fi disponibile CE, ECA, AA, OLAF, EPPO,
DLAF și DNA fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic de
management al PNRR cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entitățile
implicate în implementarea PNRR.
(40) MCID asigură arhivarea corespunzătoare a datelor/documentelor aferente procesului de
implementare a contractelor de finanțare, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de
documente specifice și asigurarea accesului neîngrădit la acestea al entităților naționale/europene
cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale.
(41) MCID are obligația recuperări sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți,
având obligația recuperării sumelor plătite ______________, în conformitate cu prevederile
prezentului contract.

Drepturile și obligațiile Beneficiarului
Art. 5
Drepturile și obligațiile beneficiarului de reforme și investiții (______________), sunt prevăzute în sau
derivă din legislația națională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la aceasta, după cum
urmează:
(1)

______________ are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile din care se
finanțează componentele PNRR pentru implementarea cărora este responsabil, să inițieze propuneri
de modificare justificată și obiectivă a componentelor PNRR aflate în responsabilitatea sa pe care le
transmite MCID și să participe inclusiv la negocierile cu MIPE privind modificarea PNRR, în situația în
care MCID îi solicită în mod expres.

(2)

______________ are obligația transmiterii către MCID a tuturor raportărilor cu privire la cheltuielile
sociale, inclusiv în ceea ce privește copiii și tineretul și realizarea indicatorilor comuni pentru
raportarea progreselor înregistrate, dacă este cazul, a contribuției la obiectivele privind tranziția
verde și tranziția digitală, și cu privire la asigurarea ireversibilității reformelor.

(3)

______________ transmite MCID propuneri justificate de remediere, inclusiv de înlocuire a jaloanelor
și țintelor, care nu mai pot fi îndeplinite, în totalitate sau parțial, ca urmare a unor circumstanțe
obiective, cu diminuarea corespunzătoare a finanțării.

(4)

______________ are obligația de a susține MCID privind raportarea către MIPE a stadiului îndeplinirii
jaloanelor/țintelor, stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de
aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, precum și prin acordurile de tip
operațional aferente PNRR, potrivit art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului
European și al Consiliului din 12 februarie 2021, pe baza informațiilor furnizate de beneficiarul de
reforme și investiții.

(5)

______________ are obligația să susțină MCID în elaborarea de către acesta a declarației de gestiune
în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit.c) subpunctul i) din Regulamentului (UE) nr.
2021/241 și transmiterea acesteia către Comisia Europeană. În acest sens organizează activitatea
aferentă elaborării documentelor justificative și transmite aceste documente, conform termenelor
procedurale sau celor comunicate de MIPE, după caz. Informaţiile/documentele furnizate în acest
scop vor fi asumate de către reprezentantul legal al beneficiarul de reforme și investiții.

(6)

______________ are obligația să susțină MCID în elaborarea de către acesta a cererilor de plată în
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) și art. 24 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2021/241
al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de
redresare și reziliență și transmiterea acestora către Comisia Europeană. În acest sens organizează
activitatea aferentă elaborării documentelor justificative și transmite aceste documente, conform
termenelor procedurale sau celor comunicate de MIPE, după caz. Informaţiile/documentele furnizate
în acest scop vor fi asumate de către reprezentantul legal al beneficiarul de reforme și investiții.
NECLASIFICAT – DOCUMENTUL NU ESTE DESTINAT PUBLICULUI

Pagina 10 / 29

(7)

______________ are obligația de a transmite bianual către MCID ______________câte o cerere de
plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului, la atingerea jaloanelor și a țintelor
stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării
planului de redresare și reziliență al României.

(8)

______________ are obligația de a transmite coordonatorului de reforme și investiții (MCID)
estimările trimestriale de solicitări de fonduri. Sumele estimate a fi utilizate, trimestrial, pentru
proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR se comunică MCID de către
______________, defalcat pentru proiecte finanțate din asistența financiară nerambursabilă și
respectiv din asistență financiară rambursabilă, pentru toți beneficiarii indiferent de modalitatea de
finanțare și subordonare a acestora, la termenele şi în formatul aprobate potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 209/2022.

(9)

______________ are obligația de a transmite coordonatorului de reforme și investiții (MCID) raportări
centralizate privind cheltuielile efectuate în cadrul împrumutului pentru reformele și investițiile
prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor și țintelor aferente, cheltuieli certificate de
beneficiarul de reforme și investiții, în vederea utilizării sumelor aferente prefinanțării acordate din
împrumut, potrivit art. 13 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului
din 12 februarie 2021, precum și a efectuării tragerilor din împrumut.

(10) ______________ are dreptul de a solicita MCID îndrumare metodologică în vederea elaborării
propriilor proceduri interne în contextul implementării jaloanelor și țintelor din PNRR prevăzute în
cadrul componentelor cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.
(11) ______________ are obligația să respecte instrucțiunile emise, transmise în scris și publicate de către
MCID pe website-ul propriu.
(12) ______________ are obligația să furnizeze MCID informații și clarificări privind îndeplinirea oricărei
obligații prevăzute în prezentul Contract sau care privesc modul de implementare a componentelor,
reformelor, investițiilor, țintelor și jaloanelor din cadrul PNRR, la solicitarea expresă a acestuia.
(13) ______________ are obligația să colaboreze cu MCID pentru asigurarea nivelului adecvat al
capacității lor administrative sau a entităților aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în
coordonarea lor, în conformitate cu prevederile din prezentul Contract.
(14) ______________ are obligația să permită accesul neîngrădit al reprezentanților MCID (așa cum este
menționat la art. 4 punctul 14 al prezentului contract și prin alte acte normative sau administrative
în vigoare) pentru verificările realizate în conformitate cu prevederile menționate în prezentul
Contract, precum și să ia măsurile care se impun, după caz, în vederea remedierii problemelor
constatate astfel cum au fost recomandate de către coordonatorul de reforme și investiții, precum
și de a îl informa în legătura cu aceste aspecte. Beneficiarul de reforme și investiții are dreptul să
formuleze contestații asupra măsurilor decise și formulate în scris de către coordonatorul național,
în termen de 5 zile lucrătoare, de la primirea acestora. În cazul unor divergențe de opinii sau soluții,
concilierea acestora se realizează cu sprijinul Comitetului interinstituțional de coordonare a PNRR,
decizia sa urmând a fi integrată procesului legal de consolidare a propunerilor adoptate, luând în
considerare concursul legal de prerogative de autoritate.
(15) ______________ participă, la solicitarea MCID, la reuniunile interne sau inter-instituţionale în
legătură cu monitorizarea implementării și/sau modificării PNRR.
(16) ______________ are obligația colectării/ introducerii/ verificării și actualizării tuturor informațiilor/
documentelor aferente realizării reformelor/ investițiilor/ jaloanelor/ țintelor, precum și a tuturor
informațiilor/documentelor privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare,
respectiv autorizare şi plată pentru reformele/investiția/proiectele finanțate din Mecanismul de
redresare și reziliență, utilizând sistemul informatic de management al PNRR pus la dispoziție de
către MIPE, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241, precum și cu
procedurile/instrucțiunile realizate de MIPE în acest sens. Beneficiarul de reforme și investiții
răspunde în ceea ce privește legalitatea colectării și prelucrării informațiilor/documentelor din
perspectiva rigorilor legale impuse prin Regulamentul UE nr.679/2016.
(17) ______________ are obligația implementării recomandărilor/deciziilor formulate de către entitățile
de audit europene și naționale, care au un impact asupra propriei activităţii şi/sau a implementării
NECLASIFICAT – DOCUMENTUL NU ESTE DESTINAT PUBLICULUI

Pagina 11 / 29

PNRR și raportează acestora modul de îndeplinire a acestor obligații/decizii/recomandări în
termenele solicitate și/sau prevăzute în procedurile specifice.
(18) ______________ are obligația de a transmite spre avizare coordonatorului de reforme și investiții
(MCID) proiectele de acte normative inițiate pentru implementarea măsurilor de reforme și investiții
prevăzute în cadrul PNRR, conform termenelor stabilite în procedurile MCID.
(19) ______________ este autorizat să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror
valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei
reforme și investiții din cadrul prezentului Contract, exclusiv pentru implementarea proiectelor
pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament
aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. Astfel, ______________ poate
încheia contracte/emite decizii/ordine de finanţare cu clauză rezolutorie.
(20) ______________ are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe
sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv
delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.
(21) ______________ are obligația de a pune la dispoziția MCID rezultatele verificărilor controlului
financiar preventiv propriu, respectiv controlului financiar preventiv delegat, unde este cazul.
(22) ______________ are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea și
corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61, alin.
(2) și (3) din Regulamentul financiar, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și să
întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în
legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR.
În acest sens:
a) adoptă un sistem de control intern adaptat la specificul intervențiilor care previne și constată
neregulile;
b) implementează, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene, procedurile pentru prevenirea și remedierea/înlăturarea
efectelor:
o

conflictelor de interese, inclusiv conform Notei de Orientare a Comisiei privind evitarea și
gestionarea conflictelor de interese, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2018/1046
și legislației naționale incidente,

o

fraudei,

o

corupției,

o

dublei finanțări. În scopul evitării dublei finanțări se vor realiza toate
demersurile/verificările, inclusiv prin evaluări ex-ante, și se va completa declarația pe
proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări, Anexa nr. 3 la prezentul
Contract.

(23) ______________ are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de
constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanţelor bugetare, în relația cu
beneficiarii săi. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se
finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare şi de stabilire a creanţelor bugetare ori
proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act administrativ în sensul Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și care
constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii respectivei creanţe susceptibil de executare silită
conform dispozițiilor art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.
(24) ______________ are obligația de a elabora și adopta proceduri proprii de verificare și control,
adaptate la specificul intervențiilor, împreună cu agențiile de implementare a proiectelor/structurile
de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor
PNRR/administratorii de schemă, după caz și acolo unde este necesar, pentru a asigura îndeplinirea
obiectivelor și a etapelor contractuale.
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(25) ______________ are obligația de a verifica dosarul proiectului/investițiilor, raportat la elementele
cuprinse în componentă/ghid, după caz, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri
operaționale comunicată de catre coordonatorul de reforme și investiții (MCID).
(26) ______________ are obligația de a recupera până cel târziu la data închiderii PNRR, a oricăror sume
din fonduri europene care au fost neutilizate și/sau necesită recuperare ca urmare a unor titluri de
creanță.
(27) ______________ are obligația de a recupera creanţele rezultate în urma constatării unui conflict de
interese/ dublă finanțare la beneficiari sau de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță emise
în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și individualizare a creanțelor rezultate din
nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare.
(28) ______________ are obligația de a respecta toate instrucțiunile coordonatorului de reforme și
investiții (MCID) referitoare la obligațiile asumate prin acest contract și/sau alte obligații prezente
și viitoare referitoare la implementarea reformelor si investițiilor din PNRR și de a utiliza formularele
elaborate de acesta în scopul implementării PNRR.
(29) ______________ are obligația să se asigure de respectarea legislației europene sau naționale privind
achizițiile și notifică atunci când este necesar coordonatorul de reforme și investiții (MCID) cu privire
la acest aspect.
(30) ______________ are obligația de a monitoriza stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/ țintă cu
respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021
de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.
(31) ______________ are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor,
analizând rapoartele de progres.
(32) ______________ are obligația de a transmite coordonatorului de reforme și investiții situații privind
sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență, precum si raportări centralizate privind cheltuielile
efectuate realizate din fonduri europene pentru reformele și investițiile prevăzute în PNRR, respectiv
a îndeplinirii jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe
care le certifică.
(33) ______________ are obligația de a centraliza informațiile tehnice financiare referitoare la stadiul
implementării/realizării reformelor și investițiilor, precum și problemele întâmpinate pe parcursul
implementării/derulării, inclusiv situația plăților în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea
jaloanelor și țintelor și de a transmite aceste raportări trimestrial, la MCID.
(34) ______________ are obligația de a transmite MCID, centralizat, solicitările de fonduri prevăzute la
art. 19 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului
instituţional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul
de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum și spre informare coordonatorului de reforme
și investiții.
(35) ______________ are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente
procesului de implementare a contractului de finanțare/acordurilor de implementare/convențiilor
de finanțare, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de documente specifice, inclusiv în
format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților
naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și
naționale.
(36) ______________ are obligația păstrării evidenţei informaţiilor/datelor și documentelor despre
ajutoarele de stat acordate/primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost
acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
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(37) ______________ are obligația de a deduce ex-ante din cuantumul finanțării din fonduri europene,
veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidența ajutorului
de stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022.
(38) ______________ are obligația să respecte Manualul de identitate vizuală PNRR și dispozițiile Comisiei
Europene în materie. În acest sens realizează informarea, comunicarea și publicitatea cu privire la
reformele și investiția finanțate prin PNRR, aflate în sarcina sa.
(39) ______________ are obligaţia de a îndeplini toate obligațiile conform prezentului Contract şi de a
transmite orice informaţii solicitate de către MCID în legătură cu îndeplinirea acestora, așa cum este
stabilit prin prezentul contract.
(40) ______________ are obligaţia inițierii demersurilor în vederea revizuirii Regulamentului de
organizare şi funcţionare pentru a include obligațiile/funcțiile/atribuţiile prevăzute prin prezentul
Contract, dacă este cazul și ori de câte ori este cazul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data
semnării prezentului Contract sau sub incidența oricăror reglementări viitoare aplicabile în relație
cu implementarea prezentului Contract și de a transmite, în copie, la cerere, coordonatorului
național, Regulamentul de organizare şi funcţionare revizuit.
(41) ______________ are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor
privind modificările intervenite în sistemul de management și control al PNRR, precum și a
rapoartelor, deciziilor concluziilor şi recomandărilor formulate de către Comisia
Europeană/Autoritatea de Audit/Autoritatea de Certificare care au un impact asupra activităţii sale
sau care vizează organizarea și/sau activitatea sa şi/sau a implementării PNRR, în termenele
specificate de MIPE/organismul de audit. În acest sens primeşte de la MCID, în cel mai scurt timp,
toate informaţiile aferente acestor recomandări, rapoarte, decizii, după caz.
(42) ______________ are obligaţia de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităţilor
naţionale și europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv coordonatorului național, în
limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea
termenelor și condiţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile
prezentului Contract. În acest sens pune la dispoziţia acestora toate documentele și informațiile
solicitate privind reformele și investiția finanţate prin PNRR şi întreprinde toate măsurile necesare
pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de verificare derulate de MIPE/ autoritățile de audit
sau de control.
(43) ______________ are obligaţia de a elabora un plan de acţiune în scopul remedierii deficienţelor
constatate, de către coordonatorul național, pentru care s-au formulat inclusiv recomandări, ca
urmare a exercitării de către acesta a atribuţiei de verificare privind modul de îndeplinire de către
coordonatorul de reforme și investiții (MCID) a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract. În acest
sens elaborează în termenul solicitat planul de acțiune şi comunică MCID stadiul implementării,
printr-un raport privind stadiul îndeplinirii acestuia. ______________ poate solicita sprijin din partea
coordonatorului de reforme și investiții (MCID) pentru elaborarea planului de acţiune.
(44) ______________ are obligaţia de a coopera cu MCID în formularea răspunsului și/sau a refuzului
justificat privind nepreluarea/neacceptarea recomandărilor/constatărilor/ deciziilor/ măsurilor,
după caz, formulate de către organismele de audit europene sau naţionale, ca urmare a desfășurării
acțiunilor de verificare, control şi audit asupra organizării şi activității coordonatorului de reforme
și investiții, efectuate potrivit competențelor ce le revin şi de a implementa în termenele stabilite
de către aceștia a recomandărilor finale.
(45) ______________ este în totalitate responsabil pentru toate informațiile transmise MCID inclusiv cele
cuprinse în raportările periodice. În sensul celor afirmate:
a) beneficiarul de reforme și investiții nu poate delega responsabilitatea ce rezultă din
implementarea prezentului Contract, chiar dacă implementarea unor activități este realizată
inclusiv prin aport instituțional subsidiar.
b) beneficiarul de reforme și investiții răspunde în faţa MCID pentru îndeplinirea corespunzătoare
şi la timp a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, în conformitate cu prevederile
legislaţiei europene şi naţionale incidente, ale procedurilor interne relevante, ale prezentului
Contract şi ale contractelor juridice subsecvente încheiate în implementarea reformelor și
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investițiilor ce fac obiectul prezentului contract.
(46) ______________ are obligația asigurării și menţinerii unei piste de audit adecvate până la nivelul
beneficiarilor și beneficiarilor reali, precum şi a securității informațiilor și datelor utilizate în
exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
(47) ______________ are obligația de a menține evidențe și documentele justificative, inclusiv datele
statistice și alte înregistrări referitoare la reformele/investiția finanțate, cu precădere în format
electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații
referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se
păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații,
cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor
referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce
respectivele investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele
se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conforme cu originalul, fie pe suporturi
de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale
sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo
unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile
pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit,
documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;
(48) ______________ Asigură arhivarea corespunzătoare a datelor/documentelor aferente procesului de
implementare a contractelor de finanțare, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de
documente specifice, precum și asigurarea accesului neîngrădit la acestea al entităților
naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și
naționale.

Capitolul V- Angajamente comune ale părţilor
Art. 6
Părțile se angajează:
(1)

Să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile și responsabilităţile ce le revin în baza
prezentului Contract, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management
adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale
şi cu procedurile interne.

(2)

Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului
Contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului Contract, în alt scop decât acela
de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa,
accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.

(3)

Să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele
legate de fiecare etapă a implementării PNRR, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele
referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul reformelor/ investițiilor/ proiectelor finantate prin
PNRR, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea
corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului, definită în
conformitate cu art. 2, alin. (3).

(4)

Să colaboreze în vederea gestionarii PNRR, prin orice tipuri de activităţi necesare pentru asigurarea
implementării eficiente şi la timp a Planului, în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile
fiecărei părţi şi în baza procedurilor specifice de lucru.

Capitolul VI - Încheierea convențiilor de finanțare / acordurilor
implementare/ deciziilor / ordinelor / contractelor de finanțare

de

Art. 7
(1)

În baza art. 6 alin. (1) lit. x) şi lit. y) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021, MCID
încheie convenții de finanțare/acorduri de implementare cu instituțiile/unitățile aflate în
subordine/coordonare/sub autoritate responsabile de implementarea investițiilor aflată în sarcina
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lor, după caz, respectiv cu agențiile de implementare a proiectelor/cu structurile de implementare
pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor PNRR pentru încredințarea
activităților privind gestiunea investițiilor din cadrul PNRR, cu obligația raportării progresului
înregistrat în implementare către coordonatorul de reforme și investiții.
(2)

În baza art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021, MCID încheie
contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de proiecte cu
respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea
acestora.

(3)

În baza art. 2 lit. w) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 MCID poate emite
decizii/ordine de finanțare cu structuri din cadrul aceleași entități juridice acordând asistență
financiară, în vederea implementării reformelor și investițiilor prevăzute în cadrul PNRR.

(4)

______________ rămâne pe deplin responsabil în raport cu MCID în ceea ce privește realizarea
activităților/obligațiilor prevăzute de prezentul contract ca efect al convențiilor de
finanțare/acordurilor de implementare menționate la alin. (1).

(5)

Pentru contractelor/convențiile de finanțare/acordurile de implementare menționate la alin. (1) și
(2) instituțiile/unitățile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate responsabile de
implementarea investițiilor aflată în sarcina lor, după caz, agențiile de implementare a
proiectelor/structurile de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul
componentelor PNRR sunt supuse controlului executat de către coordonatorul de reforme și investiții,
respectiv de coordonatorul național, după caz. Coordonatorul de reforme și investiții are obligația
includerii în cadrul contractelor/convențiilor de finanțare/acordurilor de implementare de clauze de
exercițiu nelimitat al controlului de legalitate, regularitate și conformitate a îndeplinirii acestora.

Capitolul VII - Modificări și completări ale Contractului de finanțare
Art. 8
Prezentul Contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalităţi:
(1)

prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra
conţinutului prezentului Contract;

(2)

prin acordul de voinţă al părţilor realizat prin Act adițional;

Art. 9
Prevederile Contractelor de tip Operațional precum și orice intervenție adusă acestora vor fi integrate
prezentului Contract prin act adițional.
Art. 10
(1)

Propunerea temeinic justificată de modificare a contractului de finanțare prin act adiţional se
transmite între părți, cu 3 zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în
vigoare, indiferent căreia dintre părți i-a aparținut inițiativa formulării acestei propuneri, cu
excepția situațiilor acceptate de comun acord între părți.

(2)

Părțile își asumă obligația să se notifice în scris și de îndată în legătură cu orice modificare apărută
în legătură cu datele lor de identificare și/sau ale reprezentanților lor legali, precum și cu orice
informație ce poate fi relevantă în derularea Contractului, orice astfel de modificare/i fiind
opozabilă/e doar de la data primirii notificării. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita
la orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept
sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare, după caz; orice propunere
de modificare a actelor normative privind organizarea și funcționarea sa, inclusiv a celor care vizează
inițierea procedurilor de reorganizare a activităților sau structurilor sale, după caz; orice proceduri
administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de
neîndeplinire sau culpă, etc.

Capitolul VIII - Conflict de interese
Art.11
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Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese,
în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale și/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita
la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice
situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Capitolul IX - Protecția intereselor financiare ale Uniunii
Art. 12
(1)

Părțile se angajează să:
(a) verifice periodic dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate
normele aplicabile și dacă orice măsură de punere în aplicare a reformelor și investițiilor în
cadrul PNRR a fost pusă în aplicare în mod corespunzător, în conformitate cu toate normele
aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției
și a conflictelor de interese;
(b) să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a
conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul
financiar, care afectează interesele financiare ale Uniunii și să întreprindă acțiuni în justiție
pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de
punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în temeiul PNRR;
(c) să colecteze și să asigure cu respectarea legii accesul la următoarele categorii standardizate de
date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea
fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul
PNRR:
i. numele destinatarului final al fondurilor;
ii. numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al
fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu
dreptul intern privind achizițiile publice;
iii. prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai)
destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6)
din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a
Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
iv. o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții
în cadrul PNRR, așa cum acestea rezultă din CID și textul Aranjamentelor Operaționale
cu indicarea cuantumului fondurilor plătite în temeiul prezentului contract și în cadrul
altor fonduri ale Uniunii.
(d) să țină evidențe în conformitate cu art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al
Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr.
1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013,
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(2)

În scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1), părțile se asigură că sistemul de control
menționat la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de
redresare și reziliență respectă cerințele-cheie enumerate în anexa I la Acordul privind contribuția
financiară și Acordul de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană
şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021, aprobat
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2021, denumit în continuare Acord de împrumut și
Acordul privind contribuția financiară.
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(3)

În sensul prevederilor de la alin. (2) Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și
poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în
funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens.
Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit
externe.

(4)

În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului
privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional
sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme și investiții în cadrul PNRR și, după caz,
poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național în cazuri de fraudă,
corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;

(5)

În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru
care au fost suspendate plățile/ acordul privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut,
prevederile prezentului Contract se suspendă pentru jaloanele și țintele respective, până la
identificarea de noi surse de finanțare;

(6)

În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor,
coordonatorul de reforme și investiții suspendă parțial activitățile aferente țintelor și jaloanelor
respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de
noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestora, prin acordul părților, de
restituirea sumelor plătite.

Art.13 Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF),
de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de
Audit
(1)

Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între
Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din
Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în
aplicare a PNRR în ceea ce privește:
(a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care
afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind
contribuția financiară;
(b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;
(c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a
țintelor într-o cerere de plată.

Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și
timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și
furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Aceste proceduri sunt
notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți
externi independenți sau de societăți de audit externe.
(2)

Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și furnizării
documentelor justificative adecvate care dovedesc, în special, că PNRR a fost pus în aplicare în mod
corespunzător, că punerea sa în aplicare respectă obligațiile enumerate în Acordul privind
contribuția financiară și acordul de împrumut între Comisie și România și că jaloanele și țintele
specificate în Decizia de punere în aplicare a Consiliului au fost îndeplinite în mod satisfăcător, dacă
i se solicită acest lucru în contextul controalelor sau auditurilor descrise la prezentul articol.

(3)

Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul
financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:
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1

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013 și nr.
2
2185/96 ,



Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este
competent,



Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar, și



Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

(4)

Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate
de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate
în scopul lor.

(5)

Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în
care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și
sediile în care se efectuează investițiile și reformele finanțate în temeiul prezentului Contract,
precum și la orice documente și date informatice privind gestionarea investițiilor și reformelor
respective și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul
agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă
confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu
notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

(6)

Pentru a se conforma art. 22 alin. (2) lit. (e) din Regulamentul (UE) 2021/241, coordonatorul de
reforme și investiții se angajează să instituie obligații tuturor beneficiarilor fondurilor pentru
măsurile de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții incluse în PNRR sau tuturor
celorlalte persoane sau entități implicate în punerea în aplicare a acestora: de a autoriza în mod
expres Comisia, OLAF, Curtea de Conturi, DLAF, DNA, AA și, după caz, EPPO să își exercite drepturile
prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și de a impune obligații similare tuturor
beneficiarilor finali ai fondurilor plătite, pentru a se asigura că orice parte terță implicată în punerea
în aplicare a alineatului (1) are drepturile care îi revin în conformitate cu din Regulamentul financiar.

(7)

În cazul auditurilor sau analizelor efectuate de Comisie, pe baza constatărilor făcute în cursul
auditului sau revizuirii, se întocmește un raport provizoriu. Comisia sau auditorii notifică în mod
oficial raportul statului membru și are loc o procedură de observații în conformitate cu prevederile
celor două acorduri de contribuție financiară și de împrumut semnate de România cu Comisia
Europeană. Raportul final este transmis de Comisie în termen de 60 zile calendaristice de la expirarea
termenului pentru prezentarea observațiilor.

(8)

Pe baza constatărilor finale, Comisia poate lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv, în
cazuri de fraudă, corupție, conflict de interese sau o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute în
prezentul contract, reducerea contribuției financiare, astfel cum se prevede în cele două acorduri
de contribuție financiară și de împrumut semnate de România cu Comisia Europeană, precum și
recuperarea integrală sau parțială a plăților efectuate de aceasta, conform prevederilor acelorași
acorduri.

(9)

În cazul identificării unor suspiciuni de conflict de interese, părțile vor sesiza ANI pentru declanșarea
investigației la nivelul acesteia, iar în cazul conflictului de interese la nivelul beneficiarilor privați,
constatarea și recuperarea să fie efectuate de către compartimentul control al structurilor de
specialitate.

(10) În cazul identificării unui conflict de interese confirmat de ANI, sumele afectate vor fi suspendate
de către MCID, până la decizia definitivă a instanței. În cazul în care instanța de judecată confirmă
1

2

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind
investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al
Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013,
p. 1).
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului
efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri
(JO L 292, 15/11/1996, p. 2).
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conflictul, sumele vor fi recuperate de la beneficiar. În ceea ce privește conflictul de interese de la
beneficiarii privați, sumele afectate vor fi constatate și recuperate de către MCID.
(11) În cazul identificării unei suspiciuni de fraudă, sumele afectate de aceasta vor fi suspendate în relația
cu Comisia Europeană, ca urmare a notei de control a DLAF sau ca urmare a începerii urmăririi penale
de către EPPO/DNA, urmând ca recuperarea să fie realizată ca urmare a unei decizii definitive a
instanței de confirmare a fraudei. În cazul în care EPPO/DNA clasează cazul, sumele vor fi incluse în
cererile de plată bianuale.
(12) În cazul în care OLAF constată o fraudă într-un raport final, sumele vor fi recuperate integral.
(13) În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, sumele afectate vor fi recuperate de către
coordonatorul de reforme și investiții și nu vor fi incluse în cereri de plată către MIPE.
(14) În cazul constatării de nereguli grave, așa cum sunt definite de Regulamentul (UE) 2021/241,
proiectele respective sunt excluse din PNRR, iar finanțarea recuperată.
(15) MCID este responsabil de recuperarea creanţelor în cadrul proiectelor finanţate din fonduri
europene, până cel târziu la data închiderii Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv a
oricăror sume din fonduri europene transferate acestora, neutilizate sau care fost recuperate de la
beneficiari ca urmare a unor titluri de creanță.
(16) În cazul constatării de nereguli grave sau a dublei finanțări, coordonatorul de reforme și investiții
emite pe numele beneficiarilor/partenerilor decizie de reziliere, prin care se individualizează sumele
de restituit exprimate în moneda naţională.

Capitolul X - Monitorizarea și raportarea
Monitorizarea implementării contractului de finanțare
Art. 14 Monitorizarea implementării contractului de finanțare
I.

Coordonatorul de reforme și investiții (MCID)

(1)

Este responsabil cu monitorizarea continuă a implementării PNRR, inclusiv în ceea ce privește stadiile
de îndeplinire pentru fiecare reformă/investiții/jalon/țintă, inclusiv de monitorizare tehnică a
stadiului de realizare a reformelor/investițiilor, pe baza informațiilor furnizate de ______________.
În acest sens urmărește îndeplinirea jaloanelor și țintelor, a indicatorilor, atingerea rezultatelor, a
obiectivelor asumate de către ______________, precum și modul în care acesta respectă legislaţia
naţională și/sau europeană incidentă și prevederile prezentului Contract, în vederea implementării
reformelor și/sau investițiilor stabilite în cadrul componentelor/reformelor/investițiilor pe care le
coordonează;

(2)

Asigură monitorizarea și coordonarea metodologică cu privire la elaborarea și transmiterea
rapoartelor de progres aferente reformelor și/sau investițiilor, jaloanelor și țintelor prevăzute în
decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de
redresare și reziliență a României, pe baza informațiilor furnizate de ______________ și totodată a
stadiului de realizare și progresului implementării reformelor și investițiilor fără a se limita la
acestea, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau
procedurilor interne relevante, prin:
(a) Verificarea documentelor: rapoarte de progres cuprinzând informații tehnice financiare,
raportări privind indicatorii comuni și sociali, fără a se limita la acestea, transmise de către
______________ trimestrial sau la termene și cu frecvența stabilite, potrivit prevederilor
legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante, precum
și ori de câte ori se solicită în scris de către ______________.
(b) Colectarea sistematică de informații cu privire la modul de implementare a reformelor și/sau
investițiilor/jaloanelor/țintelor, a rezultatelor și progresului înregistrat, precum și activități în
legătură cu acestea, analiza și utilizarea acestor informații în scopul urmăririi stadiului de
îndeplinire a indicatorilor asociați reformelor și/sau investițiilor, precum și al atingerii
obiectivelor aferente, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale și/sau europene incidente
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şi/sau procedurilor interne relevante, precum și a prevederilor prezentului Contract de
finanțare.
(c) Asigurarea centralizării rapoartelor de progres transmise de ______________ în cadrul PNRR.
(d) Vizite de monitorizare: vizite pe teren la ______________ și/sau la beneficiari, după caz, atât
în perioada de implementare a reformelor și investițiilor, cât post-implementare, conform
procedurii de monitorizare.
(e) Analizarea stadiului implementării reformelor și investițiilor în vederea modificării/suspendării
contractelor de finanțare, conform prevederilor prezentului Contract de finanțare, a legislaţiei
naţionale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante.
(f) Analizarea stadiului și disciplinei în îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare cu privire la
implementarea PNRR către Comisia Europeană.
(3)

Asigură monitorizarea și sprijinirea, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, a dezvoltării
capacității administrative a beneficiarului de reforme și investiții.

(4)

Împreună cu ______________ contribuie la negocierea, elaborarea și monitorizarea acordurilor de
tip operațional pentru PNRR cu Comisia Europeană, în conformitate cu art. 20 alin. (6) din
Regulamentul (UE) nr. 2021/241.

(5)

Realizează verificări în scopul de a se asigura că normele europene şi naţionale privind achiziţiile
publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor realizate de coordonatorul de reforme și
investiții precum și de beneficiari, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) lit. cc) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.

(6)

Realizează verificarea schemelor de ajutor de stat/minimis și a ghidurilor solicitanților elaborate de
către ______________, în vederea avizării din perspectiva concordanței cu elementele specifice
prevăzute în PNRR, precum respectarea principiului “de a nu prejudicia semnificativ”, indicatorii
comuni și sociali, indicatorii climatici și digitali etc.

II.

Beneficiarul de reforme și investiții (______________)

(1)

Se asigură de îndeplinirea obligațiilor incluse în acordurile/contractele/deciziile/ordinele de
finanțare/acordurile de implementare precum și în acordurile de tip operațional în care
______________ este implicat, în termenele stipulate în acestea.

(2)

Asigură monitorizarea disciplinei de raportare și respectării aranjamentelor operaționale
încredințate
instituțiilor/unităților
aflate
în
subordinea/coordonarea/sub
autoritatea
______________;

(3)

Asigură monitorizarea implementării proiectelor contractate în care ______________ este implicat,
ca urmare a proceselor de lansare de apeluri, evaluare, selecție și contractare efectuate cu
respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență.

(4)

Monitorizează îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor în care ______________ este implicat,
pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres.

(5)

Monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă din cadrul reformelor și investițiilor
în care ______________ este implicat, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în
aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență
al României.

Raportarea în cadrul contractului de finanțare
Art. 15 Raportarea în cadrul contractului de finanțare
A.Coordonatorul de reforme și investiții (MCID)
(1)

Centralizează informațiile din rapoartele tehice de progres (cover notes) realizate de către
______________ și realizează raportările către MIPE.

(2)

MCID raportează lunar, către MIPE, până la data de 15 a lunii pentru cheltuielile efectuate în luna
anterioară raportării, o situație consolidată a raportărilor lunare aferente cheltuielilor efectuate în
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cadrul reformelor și/sau investițiilor asociate componentei de împrumut transmise de către
beneficiarul de reforme și investiții.
B.Beneficiarul de reforme şi investiții (______________)
(1)

______________ transmite rapoarte tehice de progres (cover notes) la termenele și cu frecvența
stabilite, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor
interne relevante, trimestrial sau ori de câte ori se vor solicita în scris de MCID. Aceste rapoarte de
progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul
implementării/derulării reformelor și investițiilor, precum și probleme întâmpinate pe parcursul
implementării/derulării.

(2)

______________ are obligația să raporteze/transmită MCID:
(a) lunar, până la data de 10 a lunii, cheltuielile efectuate în cadrul reformelor și investițiilor
asociate componentei de împrumut în luna anterioară lunii de raportare.
Aceste raportări cuprind cheltuielile efectuate în luna anterioară de la poziția bugetară
”Fonduri din împrumut rambursabil” din cadrul Titlului XIII ”Proiecte cu finanțare din sumele
aferente componentei de împrumut a PNRR”, vor fi însoțite de o declarație de conformitate
prin care se certifică legalitatea, realitatea și conformitatea cheltuielilor raportate și vor fi
efectuate pe formatul standard stabilit prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor
europene și al ministrului finanțelor.
Informaţiile evidenţiate în raportările periodice au la bază raportările, documentele,
informațiile și/sau orice alte evidențe relevante prezentate de ______________, care probează
îndeplinirea jaloanelor și țintelor și/sau după caz cheltuielile efectuate în cadrul reformelor și
investițiilor aferente jaloanelor și țintelor.
Aceste raportări stau la baza elaborării de către coordonatorul naţional a situației lunare
consolidate, transmise de acesta Ministerului Finanţelor, până la data de 20 a lunii următoare
pentru cheltuielile efectuate în luna anterioară raportării,în vederea utilizării din prefinanţare
de către MF a echivalentului în euro al sumelor respective calculat la cursul BNR, valabil în
ziua efectuării schimbului valutar, în vederea asigurării necesităţilor de finanţare a deficitului
bugetului de stat şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(b) până la data de 10 decembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate
în anul următor. Aceste informaţii stau la baza planificării fluxurilor financiare și a resurselor
umane și de timp, de către coordonatorul naţional.
(c) până la data de 25 martie, respectiv 10 septembrie ale fiecărui an datele necesare elaborării
de către coordonatorul naţional a cererii de plată și declarației de gestiune Aceste date sunt
însoțite de documente justificative actualizate, după caz, la solicitarea MIPE, până la data
transmiterii cererii de plată și declarației de gestiune către CE.
(d) trimestrial sau la termene și cu frecvența stabilite, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale
și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante, precum și ori de câte ori se
vor solicita în scris de coordonatorul național, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al
reformelor și investițiilor stabilite prin acordurile/deciziile/ordinele de finanțare încheiate, pe
formatul standard stabilit prin procedura operațională de monitorizare a coordonatorului
național al PNRR aprobată de conducătorul structurii de specialitate a MIPE.
Aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice financiare
referitoare la stadiul implementării/realizării reformelor și investițiilor, precum și problemele
întâmpinate pe parcursul implementării/derulării.
Transmiterea rapoartelor de progres se va face către MCID, în format electronic, potrivit
prevederilor legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne
relevante și/sau solicitărilor formulate de acesta.
(e) până la data de 25 ianuarie, respectiv 25 iulie a anului de raportare datele privind indicatorii
comuni și datele privind cheltuielile sociale, inclusiv a celor pentru copii și tineret prevăzute
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la art. 29 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al
Consiliului din 12 februarie 2021. Perioada de raportare acoperă întreaga perioadă de
implementare a planului, începând cu 1 februarie 2020, după caz, până la datele-limită
respective, și anume 31 decembrie și 30 iunie în fiecare an.
(3)

______________ asigură introducerea, în sistemul informatic de management al PNRR a datelor
privind stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, datelor privind indicatorii comuni, precum și privind
cheltuielile sociale, inclusiv a celor pentru copii și tineret, a indicatorilor climatici și digitali, a
datelor privind cheltuielile efectuate, inclusiv a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din
Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Capitolul XI - Recuperarea finanțării
Art. 16 Recuperarea
(1)

În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art.31 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 124/2021, coordonatorul de reforme și investiții stabileste, prin acte
administrative creanțe bugetare/fiscale, coordonatorul de reforme și investiții efectuează demersuri
pentru recuperarea creanțelor în cauză.

(2)

Coordonatorul de reforme și investiții efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor
reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.

Capitolul XII - Răspunderea părților, forţa majoră, etică
Art. 17 Răspunderea părților
(1)

Nici una dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile cauzate
unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea
prezentului Contract şi/sau scopul implementării PNRR sau în legătură cu aceasta.

(2)

Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin
neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform
prevederilor prezentului Contract.

(3)

În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unei reforme sau investiții, sau
a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale
acestui Contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condițiile legii.

Art. 18 Forța majoră și cazul fortuit
(1)

Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil
intervenit după data intrării în vigoare prezentului Contract, care împiedică executarea în tot sau în
parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forţa majoră exonerează
de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător
celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi.

(2)

Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure,
inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.

(3)

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță
majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel
mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are
obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la încetare.

(4)

Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor
acţiunii forţei majore.
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(5)

Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de
forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta
toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

(6)

Executarea Contractului este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată
perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7)

În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului
Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10
(zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de
continuare, modificare sau încetarea Contractului de finanțare.

(8)

Cazul fortuit3 aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu
este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului Contract.

Art. 19 Etica
Părţile se angajează ca personalul implicat în implementarea PNRR să respecte standardele de etică
profesională. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcţionarea corespunzătoare a structurilor din
care fac parte, să ajute la menţinerea reputaţiei privind integritatea şi imparţialitatea acesteia.

Capitolul XIII - Încetarea Contractului de finanțare
Art. 20
Prezentul Contract de finanțare încetează:
(1)

La data închiderii oficiale a PNRR sau la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemelor
de ajutor de stat/minimis aplicabile reformelor și investițiilor menționate în Anexa nr.1 la prezentul
Contract, oricare intervine ultima.

(2)

Prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporțională a
finanțării acordate, dacă este cazul.

Capitolul XIV – Soluționarea litigiilor
Art.21
(1)

Părţile trebuie să acționeze cu bună credinţă și să depună toate diligenţele necesare în vederea
soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri care pot apărea între
ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract de finanțare.

(2)

În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot adresa
instanţelor judecătoreşti competente.

Capitolul XV - Corespondență între părţi
Art. 22
Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, acord,
aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace
electronice, conform legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante.
În cazul în care legislaţia sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza
în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul
înregistrării comunicării.
Art. 23
MCID poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea
prevederilor prezentului Contract.
Art. 24

În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil “cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi
prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs”.
3
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În cazul în care, prin prezentul contract, se prevăd termene specifice pentru transmiterea în scris a unei
comunicări, partea care are obligația transmiterii va lua toate măsurile necesare pentru respectarea
termenelor respective și va solicita celeilalte părți o confirmare de primire.
Art. 25
În cazul în care nu este prevăzut un termen, în cadrul prezentului contract de finanțare
comunicarea/răspunsul la aceasta se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Art. 26
Fiecare parte notifică celeilalte părți lista persoanelor autorizate să acționeze în numele său, în temeiul
prezentului contract, imediat după intrarea în vigoare a prezentului contract. De asemenea, fiecare parte
actualizează lista respectivă și notifică cealaltă parte cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare
de la data la care a intervenit modificarea, cu respectarea prevederilor prezentului contract.
Art. 27
Întreaga corespondență, prevăzută la art.22 al prezentului Contract de finanțare se va transmite la
următoarele adrese:
(1)

Pentru MCID - coordonatorul de reforme și investiții: str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București,
cod poștal 010362, România, telefon +4021 303.21.20, fax -, poștă electronică:
office@research.gov.ro

(2)

Pentru ______________ - beneficiarul de reforme și investiții: ______, __________, România, cod
poștal _____, telefon ____________, fax ___________, poștă electronică: _____________________

Capitolul XVI – Legea incidentă
Art. 28
Prezentul Contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se
interpretează în conformitate cu legislația națională.

Capitolul XVII -Transparența
Art. 29
Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea
coordonatorului de reforme și investiții, denumirea beneficiarului de reforme și investiții, denumirea
componentelor, valoarea totală a finanțării contractate, datele de începere și de finalizare ale
contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă,
precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.

Capitolul XVIII – Publicarea datelor
Art. 30
(1)

Părțile au obligația publicării pe site-ul propriu a tuturor informațiilor destinate publicului
referitoare la implementarea prezentului contract de finanțare.

(2)

______________ se obligă, ca în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării contractului,
să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin prezentul contract și să notifice în acest sens
MCID.

(3)

Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract să asigure
vizibilitatea rezultatelor conform alin. (1) al prezentului articol.

(4)

În baza prezentului Contract şi ale legislaţiei naţionale şi europene incidente, MCID emite instrucţiuni
pe care le comunică în scris beneficiarului de reforme și investiții și/sau le publică pe website-ul
propriu.

Capitolul XIX - Confidențialitate
Art. 31
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(1)

Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract privind furnizarea informațiilor
documentelor
necesare
desfășurării
activităților
de
audit/control
de
către
instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru
păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce
atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații
suspuse unor astfel de rigori de conduită.

(2)

Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul
precedent dacă:
(a) Informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
(b) Oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Capitolul XX – Prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 32
Prelucrarea, stocarea, colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract,
îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor cu privire la reformele și investiția de a căror
implementare este responsabil coordonatorul de reforme și investiții, precum și în scop statistic.

Capitolul XXI – Măsuri de informare și publicitate
Art. 33
(1)

Coordonatorul național este responsabil de coordonarea componentei de comunicare în cadrul PNRR
și de elaborarea Manualului de identitate vizuală PNRR, în conformitate cu prevederile legislației
naționale și europene incidente, în vigoare.

(2)

______________ este responsabil cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor
din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și
o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și
proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu
respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE și aprobat
prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene. Această monitorizare se va efectua cu
respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente, în vigoare.

(3)

______________ este obligat să asigure o informare transparentă, corectă și coerentă, unor categorii
de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, inclusiv asupra componentelor, reformelor
și investițiilor finanțate prin prezentul Contract de finanțare.

(4)

______________ este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în
legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

(5)

______________ are obligația să dețină o evidență exactă și actualizată, în format pe hârtie și/sau
electronic, în care vor fi înregistrate toate documentele, materialele de informare și /sau
comunicare, elaborate.

(6)

______________ are obligația să pună la dispoziția coordonatorului de reforme și investiții, la
solicitarea acestuia, date și informații despre reformele și investiția implementate, stadiul lor de
implementare, în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor europene.

Capitolul XXII - Anexele contractului
Art.34
Următoarele documente se constituie anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă la
prezentul Contract de finanțare, având aceeaşi forţă juridică:
NECLASIFICAT – DOCUMENTUL NU ESTE DESTINAT PUBLICULUI

Pagina 26 / 29

Anexa nr. 1 - Lista reformelor și/sau investițiilor, respectiv a jaloanelor și țintelor din PNRR, a condițiilor
și a termenelor pentru atingerea cărora este responsabil coordonatorul de reforme și/sau investiții
Anexa nr. 2 – Creditele de angajament și bugetare în limita sumelor prevăzute la art. 22 din Legea
nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022
Anexa nr. 3 – Declarația pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări

Capitolul XXIII - Dispoziţii finale
Art. 35
Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în data de ____________________ într-un număr de 2
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării,

________________________,
Directorul ______________

Sebastian-Ioan BURDUJA
Ministru
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Avize MCID
Secretar General

Direcția Economică
Director

Viza CFPP

Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul
Director

Șef Serviciu Juridic

Direcția Generală Gestiune și Coordonare PNRR
Director general
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Avize ______________
Direcția Generală Expertiză și Proiecte / Direcția Proiecte și Programe Europene și
Internaționale

Direcția Economică

Direcția Generală Internă / Direcția Juridică
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