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     Anexa 4 la HCL nr. 241/12.07.2018 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului  

„MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” 

 

Art. 1. Părţile 

1. U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu sediul în municipiul 

Târgoviște, Piața Tricolorului, nr. 1, județul Dâmbovița, cod poștal 130060, telefon: 

0245/207 600, fax: 0245/212 230, email: consjdb@cjd.ro, codul fiscal 4280205, având 

calitatea de Lider de proiect (U.A.T. Județ), având conturile distincte deschise pe 

codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, 

astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată
1
: 

RO98 TREZ 2715 0410 2X01 0285  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Dâmbovița/Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare
2
:  

RO57 TREZ 2712 1A48 0101 XXXX – sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 

RO04 TREZ 2712 1A48 0102 XXXX - sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 

RO48 TREZ 2712 1A48 0103 XXXX - prefinanțare 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Dâmbovița/Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. 

 

2. U.A.T. Municipiul Târgoviște, cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Revoluției, nr. 1-

3, județul Dâmbovița, cod poștal 130011, telefon: 0245/611 222, fax: 0245/217 951, 

email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, codul fiscal 4279944, având calitatea 

de Partener 2 (U.A.T. Municipiu), având conturile distincte deschise pe codurile de 

identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată: RO17 TREZ 2715 0410 2X01 0288  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Dâmbovița/Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. 

                                                 

1
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 

2
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 

mailto:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
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Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:  

RO92 TREZ 2712 1A48 0201 XXXX - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 

RO39 TREZ 2712 1A48 0202 XXXX – sume primite în contul plăților efectuate în anii 

anteriori 

RO83 TREZ 2712 1A48 0203 XXXX – prefinanțare 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Dâmbovița/Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. 

 

3. U.A.T. Comuna Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, str. Principală, nr. 350, județul 

Dâmbovița, cod poștal 137395, telefon: 0245/677 516, fax: 0245/677 530, email: 

primariarazvad@yahoo.com, codul fiscal 4344643, având calitatea de Partener 3 

(U.A.T. Comună), având conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală 

ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată:  Nu este cazul.  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul. 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:  

Nu este cazul. 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul. 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le 

revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „MODERNIZAREA ȘI 

REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”, 

care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Obiectiv specific: Creşterea 

gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T 

prin  modernizarea drumurilor judeţene, apel de proiecte: POR/371/6/1/Creșterea gradului 

de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 

modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 

urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene,  

precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

Art. 3. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 

din Cererea de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
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Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

U.A.T. Județul 

Dâmbovița  

prin Consiliul Județean 

Dâmbovița 

Activitatea: A.3 Pregătirea proiectului 

Subactivitatea: S.3.2 Pregătirea documentelor necesare pentru 

depunerea cererii de finanțare; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va îndeplini atribuțiile care îi revin ca lider de proiect, în 

conformitate cu prevederile Ghidului general POR 2014-2020 și 

ale Ghidului specific apelului de proiecte, precum și cu ale 

Acordului de Parteneriat. 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va transmite către U.A.T. Municipiul Târgoviște, care răspunde 

de întocmirea cererii de finanțare și a contractat această activitate, 

documentele și informațiile proprii necesare pentru depunerea 

cererii de finanțare. 

Consiliul Județean Dâmbovița va emite hotărârile necesare pentru 

depunerea cererii de finanțare. 

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița va emite dispozițiile 

necesare pentru depunerea cererii de finanțare, după caz. 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va pune la dispoziția proiectului imobilele care fac obiectul 

acestuia și care sunt în proprietatea sa, pe toată perioada de 

valabilitate a Acordului de Parteneriat. 

 

Activitatea: A.3 Pregătirea proiectului 

Subactivitatea: S.3.3 Elaborare și depunere cerere de finanțare; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va primi de la U.A.T. Municipiul Târgoviște cererea de finanțare 

întocmită și toate anexele acesteia. 

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița va semna electronic 

cererea de finanțare și toate anexele acesteia și va asigura accesul 

în sistemul MySMIS 2014, în scopul transmiterii acestora către 

OI/AM POR. 

 

Activitatea: A.4 Evaluarea cererii de finanțare, perioada 

precontractuală și semnarea contractului de finanțare 

Subactivitatea: S.4.1 Evaluare cerere de finanțare și contractare; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va transmite către U.A.T. Municipiul Târgoviște documentele și 

informațiile solicitate de OI/AM POR în perioada de evaluare a 

cererii de finanțare sau în perioada de contractare, pentru ca 

U.A.T. Municipiul Târgoviște să poată pregăti în termen 

răspunsurile finale. 
 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va primi de la U.A.T. Municipiul Târgoviște răspunsurile finale 

la solicitările de clarificări (informații suplimentare). 
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Președintele Consiliului Județean Dâmbovița va semna electronic 

răspunsurile finale la solicitările de clarificări (informații 

suplimentare) și va asigura accesul în sistemul MySMIS 2014, în 

scopul transmiterii acestora la OI/AM POR. 

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița va semna contractul 

de finanțare. 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va transmite copii după contractul de finanțare tuturor 

partenerilor. 
 

Activitatea: A.5 Managementul investiției 

Subactivitatea: S.5.6 Activități generale și specifice de 

management 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va îndeplini atribuțiile care îi revin ca lider de proiect, în 

conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și ale 

Acordului de Parteneriat. 

Această subactivitate cuprinde tot ceea ce ține de managementul 

proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de 

finanțare. 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va colecta datele necesare de la parteneri și va asigura 

managementul proiectului. 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va întocmi, pe baza informațiilor și documentelor primite de la 

Parteneri, sau pe care le deține, toate documentele necesare 

pentru implementarea proiectului și rambursarea cheltuielilor, 

apoi le va transmite OI/AM POR. 

 

Activitatea: A.2 Realizarea investiției de bază 

Subactivitatea: S.2.19 Recepție la terminarea lucrărilor; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, 

va participa cu unul sau mai mulți reprezentanți la recepția la 

terminarea lucrărilor. 

 

Partener 2 

U.A.T. MUNICIPIUL 

TÂRGOVIȘTE 

Activitatea: A.1 Pregătirea investiției  
Subactivitatea: S.1.1 Achiziție servicii expertiză tehnică (contract 

nr. 31099/04.12.2012);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția serviciilor de 

expertiză tehnică și a încheiat contractul de servicii nr. 

31099/04.12.2012, cu S.C. GEOECOTEST S.R.L.  

 

Subactivitatea: S.1.2 Realizare expertiză tehnică - cu T.V.A. 

24%, (contract nr. 31099/04.12.2012);  

Valoarea estimată a subactivității: 27.776,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 
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Târgoviște) 

Prestatorul de servicii cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a 

încheiat contractul nr. 31099/04.12.2012 a realizat expertiza 

tehnică. Contractul a încetat la data de 18.12.2012. 

 

Subactivitatea: S.1.3 Achiziție servicii expertiză tehnică (contract 

nr. 4083/10.02.2016);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția serviciilor de 

expertiză tehnică și a încheiat contractul de servicii nr. 

4083/10.02.2016, cu S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L. 

 

Subactivitatea: S.1.4 Realizare expertiză tehnică - cu T.V.A. 

20%, (contract nr. 4083/10.02.2016);  

Valoarea estimată a subactivității: 135.849,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul de servicii cu care s-a încheiat contractul nr. 

4083/10.02.2016 a realizat expertiza tehnică. Contractul a încetat 

la data de 29.02.2016. 

 

Subactivitatea: S.1.5 Achiziție servicii de proiectare și asistență 

tehnică din partea proiectantului (contract nr. 26295/03.10.2012);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția serviciilor de 

proiectare (rest de executat) și asistență tehnică din partea 

proiectantului și a încheiat contractul de servicii nr. 

26295/03.10.2012, cu S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. 

 

Subactivitatea: S.1.6 Realizare Proiect tehnic - cu T.V.A. 19%, 

(contract nr. 26295/03.10.2012);  

Valoarea estimată a subactivității: 7.157,80 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul de servicii cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a 

încheiat contractul nr. 26295/03.10.2012 a realizat proiectul 

tehnic. Contractul a încetat la data de 18.02.2013. 

 

Subactivitatea: S.1.7 Realizare Proiect tehnic - cu T.V.A. 24%, 

(contract nr 26295/03.10.2012);  

Valoarea estimată a subactivității: 83.119,68 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul de servicii cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a 

încheiat contractul nr. 26295/03.10.2012 a realizat proiectul 

tehnic. Contractul a încetat la data de 18.02.2013. 

 

Subactivitatea: S.1.8 Achiziție servicii de proiectare și asistență 

tehnică din partea proiectantului (contract nr. 11672/18.04.2016);  
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Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția serviciilor de 

proiectare (rest de executat) și asistență tehnică din partea 

proiectantului și a încheiat contractul de servicii nr. 

11672/18.04.2016, cu S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. 

 

Subactivitatea: S.1.9 Realizare Proiect tehnic - cu T.V.A. 20%, 

(contract nr. 11672/18.04.2016);  

Valoarea estimată a subactivității: 48.600,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul de servicii cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a 

încheiat contractul nr. 11672/18.04.2016 a realizat proiectul 

tehnic. 

 

Subactivitatea: S.1.10 Realizare Proiect tehnic - cu T.V.A. 19%, 

(contract nr. 11672/18.04.2016);  

Valoarea estimată a subactivității: 43.375,50 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul de servicii cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a 

încheiat contractul nr. 11672/18.04.2016 a realizat proiectul 

tehnic. 

 

Subactivitatea: S.1.11 Achiziție și realizare documentații - cu 

T.V.A. 19%, (documentație obținere aviz și autorizație de 

construire CFR - comanda nr. 34.211/06.11.2017);  

Valoarea estimată a subactivității: 3.808,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul de servicii a realizat documentațiile pentru obținere 

aviz și autorizație de construire CFR. 

 

Subactivitatea: S.1.12 Obținere avize/acorduri/autorizații - cu 

T.V.A. 19%;  

Valoarea estimată a subactivității: 3.840,92 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a obținut toate avizele, acordurile 

și autorizațiile necesare în faza respectivă a proiectului. 

 

Subactivitatea: S.1.13 Obținere avize/acorduri/autorizații - cu 

T.V.A. 24%;  

Valoarea estimată a subactivității: 39.117,83 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a obținut toate avizele, acordurile 

și autorizațiile necesare în faza respectivă a proiectului. 
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Subactivitatea: S.1.14 Obținere avize/acorduri/autorizații - cu 

T.V.A. 19%;  

Valoarea estimată a subactivității: 6.881,94 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a obținut toate avizele, acordurile 

și autorizațiile necesare în faza respectivă a proiectului. 

 

Subactivitatea: S.1.15 Obținere avize/acorduri/autorizații - fără 

T.V.A.;  

Valoarea estimată a subactivității: 255,00 lei, fără T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a obținut toate avizele, acordurile 

și autorizațiile necesare în faza respectivă a proiectului. 

 

Subactivitatea: S.1.16 Achiziție lucrări (contract nr. 

16310/28.06.2010);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de lucrări și a 

încheiat contractul de lucrări nr. 16310/28.06.2010, cu Asocierea 

dintre S.C. CAST S.R.L., S.C. TRANSBITUM SRL și CARENA 

SpA IMPRESA DI CONSTRUZIONI. Contractul a fost reziliat 

la data de 23.07.2012. 

 

Subactivitatea: S.1.17 Achiziție lucrări (contract nr. 

15277/09.06.2015);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de lucrări și a 

încheiat contractul de  lucrări nr. 15277/09.06.2015, cu Asocierea 

dintre S.C. GOOD PROD S.R.L. și SK-13 PATSTROY JSC. 

Contractul a fost reziliat la data de 21.11.2015. 

 

Subactivitatea: S.1.18 Achiziție lucrări (contract nr. 

16973/08.06.2017);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de lucrări și a 

încheiat contractul de lucrări nr. 16973/08.06.2017, cu Asocierea 

dintre S.C. TELOR INVEST SRL – RICCIARDELLO 

CONSTRUZIONI SRL – S.C. PETROCONSTRUCT GROUP 

S.R.L. – S.C. LEODRUMIT CONSTRUCT S.R.L. 

 

Subactivitatea: S.1.19 Achiziție servicii de dirigenție de șantier 

(contract nr. 22449/01.09.2010);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii 

dirigenție de șantier și a încheiat contractul de servicii nr. 

22449/01.09.2010, cu SC ROMAIR CONSULTING SRL. 
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Subactivitatea: S.1.20 Achiziție servicii de dirigenție de șantier 

(contract nr. 5695/04.03.2014);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii 

dirigenție de șantier și a încheiat contractul de servicii nr. 

5695/04.03.2014, cu S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. 

 

Subactivitatea: S.1.21 Achiziție servicii de dirigenție de șantier 

(contract nr. 16408/31.05.2017);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii 

dirigenție de șantier și a încheiat contractul de servicii nr. 

16403/31.05.2017, cu S.C. ALPHACONSULT & 

ENGINEERING S.R.L.. 

 

Subactivitatea: S.1.22 Achiziție servicii de expertiză de 

extrajudiciară (contract nr. 22421/17.08.2012);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii de 

expertiză extrajudiciară și a încheiat contractul de servicii nr. 

22421/17.08.2012, cu S.C. GRIGO DESIGN S.R.L.. 

 

Subactivitatea: S.1.23 Realizare expertiză extrajudiciară - cu 

T.V.A. 24% (contract nr. 22421/17.08.2012); 

Valoarea estimată a subactivității: 50.971,44 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul de servicii cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a 

încheiat contractul nr. 22421/17.08.2012 a realizat expertiza 

extrajudiciară. Contractul a încetat la data de 13.12.2012. 

 

Subactivitatea: S.1.24 Achiziție servicii SSM (contract nr. 

34326/02.12.2015);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii SSM 

și a încheiat contractul de servicii nr. 34326/02.12.2015, cu 

CUBICI DOINA P.F.A. Contractul a încetat la data de 

02.06.2016, fără să se efectueze cheltuieli. 

 

Subactivitatea: S.1.25 Achiziție servicii SSM (contract nr. 

20785/11.07.2017);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii SSM 

și a încheiat contractul de servicii nr. 20785/11.07.2017, cu SC Q 

TEST SA. 

 

Activitatea: A.2 Realizarea investiției de bază 

Subactivitatea: S.2.1 Plată cote ISC aferente Autorizațiilor de 

Construire anterioare și contractelor de lucrări anterioare; 
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Valoarea estimată a subactivității: 64.420,70 lei 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a efectuat plățile cotelor ISC 

aferente Autorizațiilor de Construire anterioare și contractelor de 

lucrări anterioare. 

 

Subactivitatea: S.2.2 Plată cote 0,6 % ISC aferent Autorizație de 

construire existentă și contract de lucrări actual; 

Valoarea estimată a subactivității: 359.232,99 lei 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a efectuat plățile cotei 0,6% ISC 

aferente Autorizației de construire existente și contractului de 

lucrări actual. 

 

Subactivitatea: S.2.3 Plată cotă 0,5% CSC aferentă contractului 

actual de lucrări; 

Valoarea estimată a subactivității: 353.044,74 lei 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va efectua plățile cotei 0,5% CSC, 

aferente contractului actual de lucrări. 

 

Subactivitatea: S.2.4 Execuție lucrări: Amenajări pentru protecţia 

mediului şi aducere la starea iniţială - cu T.V.A. 19%, (contract 

nr. 16973/08.06.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 330.635,49 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de lucrări nr. 16973/08.06.2017, executantul 

va realiza lucrări de amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducere la starea iniţială.  

 

Subactivitatea: S.2.5 Execuție lucrări: Construcţii şi instalaţii - cu 

T.V.A. 24%, (contract nr. 16310/28.06.2010); 

Valoarea estimată a subactivității: 21.604.496,80 lei, inclusiv 

T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de lucrări nr. 16310/28.06.2010, executantul 

a realizat lucrări în valoare de 21.604.469,80 lei. Contractul a fost 

reziliat la data de 23.07.2012. 

 

Subactivitatea: S.2.6 Execuție lucrări: Construcţii şi instalaţii - cu 

T.V.A. 19% (contract nr. 16973/08.06.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 62.602.095,62 lei, inclusiv 

T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 
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Târgoviște) 

În baza contractului de lucrări nr. 16973/08.06.2017, executantul 

va realiza lucrări de construcţii şi instalaţii. 

 

Subactivitatea: S.2.7 Execuție lucrări: organizare de șantier – 

lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 

cu T.V.A. 24% (contract nr. 16310/28.06.2010);  

Valoarea estimată a subactivității: 45.749,80 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de lucrări nr. 16310/28.06.2010, executantul 

a realizat lucrări în valoare de 45.749,80 lei. Contractul a fost 

reziliat la data de 23.07.2012. 

 

Subactivitatea: S.2.8 Execuție lucrări: organizare de șantier – 

lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 

cu T.V.A. 19% (contract nr. 16973/08.06.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 314.663,66 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de lucrări nr. 16973/08.06.2017 executantul 

va realiza lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 

șantier. 

 

Subactivitatea: S.2.9 Execuție lucrări: diverse şi neprevăzute - cu 

T.V.A. 19%; 

Valoarea estimată a subactivității: 76.304,41 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a efectuat plăți reprezentând 

cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 76.304,41 lei, 

inclusiv T.V.A.. 

 

Subactivitatea: S.2.10 Execuție lucrări: diverse şi neprevăzute - 

cu T.V.A. 24% (contract nr. 16310/28.06.2010); 

Valoarea estimată a subactivității: 611.786,34 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a efectuat plăți reprezentând 

cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 611.786,34 lei, 

inclusiv T.V.A.. Contractul a fost reziliat la data de 23.07.2012. 

 

Subactivitatea: S.2.11 Execuție lucrări: diverse şi neprevăzute - 

cu T.V.A. 20%; 

Valoarea estimată a subactivității: 12.303,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a efectuat. plăți reprezentând 

cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 12.303,00 lei, 
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inclusiv T.V.A.. 

 

Subactivitatea: S.2.12 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - cu 

T.V.A. 19% (contract nr. 16973/08.06.2017 și alte cheltuieli, 

după caz);  

Valoarea estimată a subactivității: 7.940.833,93 lei, inclusiv 

T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Aceste cheltuieli se vor efectua dacă va fi cazul. 

 

Subactivitatea: S.2.13 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - fără 

T.V.A.; 

Valoarea estimată a subactivității: 60,00 lei 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a efectuat cheltuieli diverse și 

neprevăzute (publicare anunț de presă) în valoare de 60,00 lei. 

 

Subactivitatea: S.2.14 Prestare servicii de asistență tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor - cu 

T.V.A. 19% (contract nr. 11672/18.04.2016); 

Valoarea estimată a subactivității: 4.819,50 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a încheiat 

contractul nr. 11672/18.04.2016 asigură serviciile de asistență 

tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a 

lucrărilor. 

 

Subactivitatea: S.2.15 Prestare servicii de dirigenție de șantier - 

cu T.V.A. 24% (contract nr. 22449/01.09.2010); 

Valoarea estimată a subactivității: 724.284,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 22449/01.09.2010, au fost 

prestate servicii de dirigenție de șantier în valoare de 724.284,00 

lei. 

 

Subactivitatea: S.2.16 Prestare servicii de dirigenție de șantier - 

cu T.V.A. 19% (contract nr. 16403/31.05.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 185.164,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul cu care U.A.T. Municipiul Târgoviște a încheiat 

contractul nr. 16403/31.05.2017 asigură serviciile de dirigenție de 

șantier. 

 

Subactivitatea: S.2.17 Prestare servicii SSM - cu T.V.A. 19% 
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(contract nr. 20785/11.07.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 30.011,80 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 20785/11.07.2017, au fost 

prestate servicii SSM. 

 

Subactivitatea: S.2.18  Costul creditului, inclusiv operațiunile 

financiare; 

Valoarea estimată a subactivității: 18.288.287,00 lei 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a efectuat plățile aferente costului 

creditului. 

 

Subactivitatea: S.2.19 Recepție la terminarea lucrărilor; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va participa cu unul sau mai mulți 

reprezentanți la recepția la terminarea lucrărilor. 

 

Activitatea: A.3 Pregătirea proiectului 

Subactivitatea: S.3.1 Achiziție servicii consultanță scriere cerere 

finanțare (contract nr. 15300/14.05.2018); 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția serviciilor de 

consultanță scriere cerere finanțare și a încheiat contractul de 

servicii nr. 15300/14.05.2018 cu S.C.ROCONSULT PROIECT 

S.R.L. 
 

Subactivitatea: S.3.2 Pregătirea documentelor necesare pentru 

depunerea cererii de finanțare; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va îndeplini atribuțiile care îi revin 

ca partener, în conformitate cu prevederile Ghidului general POR 

2014-2020 și ale Ghidului specific apelului de proiecte, precum și 

cu ale Acordului de Parteneriat. 
 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va asigura documentele proprii și 

informațiile necesare pentru depunerea cererii de finanțare și le 

va colecta pe cele transmise de către ceilalți parteneri. 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgoviște va emite hotărârile 

necesare pentru depunerea cererii de finanțare și le va colecta pe 

cele transmise de către ceilalți parteneri. 
 

Primarul Municipiului Târgoviște va emite dispozițiile necesare 

pentru depunerea cererii de finanțare. 
 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va colecta dispozițiile necesare 

pentru depunerea cererii de finanțare, care sunt transmise de către 
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ceilalți parteneri. 

 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va pune la dispoziția proiectului 

imobilele care fac obiectul proiectului și care sunt în proprietatea 

sa, pe toată perioada de valabilitate a Acordului de Parteneriat. 

 

Subactivitatea: S.3.3 Elaborare și depunere cerere de finanțare; 

Valoarea estimată a subactivității: 74.999,75 lei, inclusiv T.V.A.  

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va asigura elaborarea cererii de 

finanțare. 
 

Documentele anexate la cerere și informațiile necesare pentru 

scrierea cererii de finanțare vor fi colectate de către U.A.T. 

Municipiul Târgoviște din surse proprii și de la ceilalți parteneri, 

după care le va transmite prestatorului de servicii care va elabora 

cererea de finanțare, în vederea finalizării dosarului cererii de 

finanțare.  
 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va transmite cererea de finanțare 

către U.A.T. Județul Dâmbovița, împreună cu toate anexele, 

pentru ca acesta să o depună în sistemul MySMIS 2014. 
 

Activitatea: A.4 Evaluarea cererii de finanțare, perioada 

precontractuală și semnarea contractului de finanțare 

Subactivitatea: S.4.1 Evaluare cerere de finanțare și contractare; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va asigura întocmirea răspunsurilor 

la solicitările de clarificări (informații suplimentare). 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va colecta documentele și 

informațiile solicitate de OI/AM POR în perioada de evaluare a 

cererii de finanțare sau în perioada de contractare, care au fost 

transmise de către ceilalți parteneri, după care le va transmite 

prestatorului de servicii care a elaborat cererea de finanțare în 

vederea finalizării răspunsurilor la solicitările de clarificări 

(informații suplimentare). 
 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va transmite către U.A.T. Județul 

Dâmbovița răspunsurile finale la solicitările de clarificări 

(informații suplimentare). 
 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va primi de la U.A.T. Județul 

Dâmbovița o copie după contractul de finanțare, în format 

electronic. 

Activitatea: A.5 Managementul investiției 

Subactivitatea: S.5.1 Achiziție servicii consultanță în domeniul 

managementului investiției (contract nr. 15454/26.09.2009); 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii de 
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consultanță în domeniul managementului investiției și a încheiat 

contractul de servicii nr. 15454/26.09.2009, cu S.C. BLOM 

ROMANIA S.R.L..  

 

Subactivitatea: S.5.2 Consultanţă în domeniul managementului 

investiției - cu T.V.A. 19% (contract nr. 15454/29.06.2009); 

Valoarea estimată a subactivității: 99.713,06 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 15454/29.06.2009, au fost 

prestate servicii de consultanţă în domeniul managementului 

investiției în valoare de 99.713,06 lei. Contractul a încetat la data 

de 29.10.2012. 

 

Subactivitatea: S.5.3 Consultanţă în domeniul managementului 

investiției - cu T.V.A. 24% (contract nr. 15454/29.06.2009);  

Valoarea estimată a subactivității: 357.886,87 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 15454/29.06.2009, au fost 

prestate servicii de consultanţă în domeniul managementului 

investiției în valoare de 357.886,87 lei. Contractul a încetat la 

data de 29.10.2012. 

 

Subactivitatea: S.5.4 Achiziție servicii de consultanță în domeniul 

managementului investiției (contract nr. 38650/15.12.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii de 

consultanță în domeniul managementului investiției și a încheiat 

contractul de servicii nr. 38650/15.12.2017, cu S.C. 

ALPHACONSULT & ENGINEERING S.R.L.. 

 

Subactivitatea: S.5.5 Consultanţă în domeniul managementului 

investiției - cu T.V.A. 19% (contract nr. 38650/15.12.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 60.333,00 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul cu care s-a încheiat contractul nr. 38650/15.12.2017 

asigură serviciile de consultanță în domeniul managementului 

investiției. 

 

Subactivitatea: S.5.6 Activități generale și specifice de 

management 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va îndeplini atribuțiile care îi revin 

ca partener, în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanțare și ale Acordului de Parteneriat. 

 

Această subactivitate cuprinde tot ceea ce ține de managementul 
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proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de 

finanțare. 

 

U.A.T. Municipiul Târgoviște va colabora cu U.A.T. Județul 

Dâmbovița și va pune la dispoziția liderului de proiect toate 

informațiile și documentele necesare, pe care le deține, pentru ca 

acesta să-și poată îndeplini obligațiile care îi revin prin contractul 

de finanțare. 

 

Subactivitatea: S.5.7 Achiziție servicii de audit financiar (contract 

nr. 14451/17.06.2009);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii de 

audit și a încheiat contractul de servicii nr. 14451/17.06.2009, cu 

S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. 

 

Subactivitatea: S.5.8 Prestare servicii de audit financiar - cu 

T.V.A. 19% (contract nr. 14451/17.06.2009); 

Valoarea estimată a subactivității: 16.202,30 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 14451/17.06.2009, au fost 

prestate servicii de audit financiar. 

 

Subactivitatea: S.5.9 Prestare servicii de audit financiar - cu 

T.V.A. 24% (contract nr. 14451/17.06.2009); 

Valoarea estimată a subactivității: 50.649,21 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 14451/17.06.2009, au fost 

prestate servicii de audit financiar. 

 

Subactivitatea: S.5.10 Achiziție servicii de informare și 

publicitate (contract nr. 3159/09.02.2010);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii de 

informare și publicitate și a încheiat contractul de servicii nr. 

3159/09.02.2010, cu S.C. CRONOS S.R.L..  

 

Subactivitatea: S.5.11 Prestare servicii de informare și publicitate 

- cu T.V.A. 24% (contract nr. 3159/09.02.2010); 

Valoarea estimată a subactivității: 107.043,26 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 3159/09.02.2010, au fost 

prestate servicii de informare și publicitate. Contractul a încetat la 

data de 31.12.2015. 

 

Subactivitatea: S.5.12 Informare și publicitate - cu T.V.A. 19% 
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(contract nr. 3159/09.02.2010); 

Valoarea estimată a subactivității: 9.511,77 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

În baza contractului de servicii nr. 3159/09.02.2010, au fost 

prestate servicii de informare și publicitate. Contractul a încetat la 

data de 31.12.2015. 

 

Subactivitatea: S.1.13 Achiziție servicii de informare și 

publicitate (contract nr. 39428/21.12.2017);  

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Municipiul Târgoviște a realizat achiziția de servicii de 

informare și publicitate și a încheiat contractul de servicii nr. 

39428/21.12.2017, cu S.C. SIGN 4 YOU S.R.L. 

 

Subactivitatea: S.5.14 Prestare servicii de informare și publicitate 

- cu T.V.A. 19% (contract nr. 39428/21.12.2017); 

Valoarea estimată a subactivității: 28.845,60 lei, inclusiv T.V.A. 

(cheltuieli suportate în totalitate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) 

Prestatorul cu care s-a încheiat contractul nr. 39428/21.12.2017 

va asigura serviciile de informare și publicitate. 

 

Partener  3 

U.A.T. 

COMUNA RĂZVAD 

Activitatea: A.3 Pregătirea proiectului 

Subactivitatea: S.3.2 Pregătirea documentelor necesare pentru 

depunerea cererii de finanțare; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Comuna Răzvad va îndeplini atribuțiile care îi revin ca 

partener, în conformitate cu prevederile Ghidului general POR 

2014-2020 și ale Ghidului specific apelului de proiecte, precum 

și cu ale Acordului de Parteneriat. 

 

U.A.T. Comuna Răzvad va transmite către U.A.T. Municipiul 

Târgoviște documentele și informațiile proprii necesare pentru 

depunerea cererii de finanțare. 

 

Consiliul Local al Comunei Răzvad va emite hotărârile necesare 

pentru depunerea cererii de finanțare. 

 

Primarul Comunei Răzvad va emite dispozițiile necesare pentru 

depunerea cererii de finanțare, după caz. 

 

U.A.T. Comuna Răzvad va pune la dispoziția proiectului 

imobilele care fac obiectul proiectului și care sunt în 

proprietatea sa, pe toată perioada de valabilitate a Acordului de 

Parteneriat. 

 

Activitatea: A.4 Evaluarea cererii de finanțare, perioada 

precontractuală și semnarea contractului de finanțare 
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Subactivitatea: S.4.1 Evaluare cerere de finanțare și contractare; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Comuna Răzvad va transmite către U.A.T. Municipiul 

Târgoviște documentele și informațiile solicitate de OI/AM 

POR în perioada de evaluare a cererii de finanțare, referitoare la 

U.A.T. Comuna Răzvad, pentru ca U.A.T. Municipiul 

Târgoviște să poată pregăti în termen răspunsurile finale. 

 

U.A.T. Comuna Răzvad va primi de la U.A.T. Județul 

Dâmbovița o copie după contractul de finanțare, în format 

electronic. 

 

Activitatea: A.5 Managementul investiției 

Subactivitatea: S.5.6 Activități generale și specifice de 

management 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Comuna Răzvad va îndeplini atribuțiile care îi revin ca 

partener, în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanțare și ale Acordului de Parteneriat. 

 

Această subactivitate cuprinde tot ceea ce ține de managementul 

proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de 

finanțare. 

 

U.A.T. Comuna Răzvad va colabora cu Consiliul Județean 

Dâmbovița și va pune la dispoziția liderului de proiect toate 

informațiile și documentele necesare, pe care le deține, pentru 

ca acesta să-și poată îndeplini obligațiile care îi revin prin 

contractul de finanțare. 

 

Activitatea: A.2 Realizarea investiției de bază 

Subactivitatea: S.2.19  Recepție la terminarea lucrărilor; 

Valoarea estimată a subactivității: 0,00 lei 

U.A.T. Comuna Răzvad va participa cu unul sau mai mulți 

reprezentanți la recepția la terminarea lucrărilor. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat  

(U.A.T. Județ) 

U.A.T. Județul 

Dâmbovița  

prin Consiliul Județean 

Dâmbovița 

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %):  

0,00 lei / 0% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și 

%):  0,00 lei / 0%  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și 

%):  0,00 lei / 0%  
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Partener 2  

U.A.T. Municipiul 

Târgoviște 

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %):  

1.156.550,61 lei / 2% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (în lei și 

%):  56.976.601,40 lei / 100%  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și 

%):  58.133.152,01 lei / 50,64% 

Partener 3 

U.A.T. Comuna Răzvad 

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %):  

0,00 lei / 0% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și 

%):  0,00 lei / 0%  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și 

%):  0,00 lei / 0%  

Valoarea totală a proiectului: 114.804.131,71 lei (inclusiv TVA) 

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 57.827.530,31 lei (inclusiv TVA) 

Valoarea totală neeligibilă a proiectului: 56.976.601,40 lei (inclusiv TVA) 

(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG 

nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se prevăd următoarele: 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile, Partenerul 2 (U.A.T. Municipiul 

Târgoviște) va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru 

cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, 

inclusiv dosarele achiziţiilor publice derulate de aceştia; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către 

OI/autoritatea de management
3
, iar autoritatea de management virează, după efectuarea 

verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile Partenerului 2 

(U.A.T. Municipiul Târgoviște), care le-a efectuat, și în concordanță cu valoarea 

corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor 

art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele 

de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii 

corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor 

acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare
4
. 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

                                                 

3
 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 

4
 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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(1) Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 

la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 

(2) Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la 

extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1 – U.A.T. Județ) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 

cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 

atribuirea contractelor de achiziţie. 

(2) Liderul de parteneriat are dreptul de a se îndrepta împotriva partenerului vinovat de 

cauzarea unui prejudiciu în cadrul răspunderii solidare. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

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

finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 

progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management/Organismul intermediar P.O.R. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către O.I./autoritatea de 

management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, 

rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor 

proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv 

documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării 

unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 

documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la 

expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. 

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, 

în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de 

realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de 

parteneriat și partenerii răspund proporțional cu valoarea contribuției la valoarea totală a 

proiectului pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată. 

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 

căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
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(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele 

său de către Autoritatea de management. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerului 2 (U.A.T. Municipiul Târgoviște) 

(1) Cheltuielile angajate de Partener 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. 

Partenerul are dreptul, prin transfer de către A.M., la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca 

eligibile. 

(2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 

fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către 

liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

înaintea solicitării aprobării de către A.M. /O.I. P.O.R.. 

B. Obligațiile Partenerului 2 (U.A.T. Municipiul Târgoviște)  

(1) Partenerul 2 are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 

vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării 

durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(2) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 

verificare. 

(3) Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(4) Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. Partenerul 2 este obligat să 

transmită originale ale documentelor justificative, în scopul elaborării cererilor de 

rambursare/plată, după caz. 

(5) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național 

sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 

(cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerul 2 are obligația să 

acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv 

acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție 

documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport 

hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate 

astfel încât, să permită verificarea lor. 

(7) Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
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(8) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, 

în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 66/2011, în funcţie de gradul de 

realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii 

răspund proporțional cu valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului pentru 

reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată. 

(9) Partenerii au obligaţia de a restitui A.M./O.I., orice  sumă ce constituie plată 

nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul contractului de finanţare, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(10) Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 

conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(11) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si 

autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure 

toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(12) Partenerul 2 este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de 

audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate 

documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate 

a contractului de finanțare. 

(13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 

solidar cu liderul de proiect. 

(14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se 

emit pe numele partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform 

legislației în vigoare. 

(15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 

cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(16) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(17) Partenerul 2 este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 

restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

(18) Partenerul 2 va suporta toate eventualele corecții financiare, aplicate de către AM POR, 

conform prevederilor legale. 

(19) În perioada dintre data intrării în vigoare a prezentului Acord de Parteneriat și data 

semnării contractului de finanțare, Partenerul 2 va continua realizarea activităților și 

subactivităților prevăzute la Art. 3, asigurând resursele umane, materiale și financiare 

necesare în acest scop. 

(20) În perioada dintre data intrării în vigoare a prezentului Acord de Parteneriat și pe toată 

durata de valabilitate a contractului de finanțare, Partenerul 2 va asigura administrarea 

sectoarelor de drum din intravilanul Municipiului Târgoviște, semnalizarea acestora și 

menținerea în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță. 



22 

 

(21) Partenerul 2 este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de 

către Autoritatea de management. 

C. Drepturile Partenerului 3 (U.A.T. Comuna Răzvad) 

(1) Cheltuielile angajate de Partener 3 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. 

Partenerul are dreptul, prin transfer de către A.M., la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca 

eligibile. – NU ESTE CAZUL (Cheltuielile angajate de Partener 3 sunt egale cu zero.). 

(2) Partenerul 3 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 

fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către 

liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul 3 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

D. Obligațiile Partenerului 3 (U.A.T. Comuna Răzvad) 

(1) Partenerul 3 are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 

vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării 

durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(2) Partenerul 3 este obligat să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 

verificare. – NU ESTE CAZUL (Partenerul 3 nu efectuează și nu va efectua achiziții 

publice în cadrul proiectului) 

(3) Partenerul 3 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. – NU ESTE CAZUL (Partenerul 3 

nu efectuează și nu va efectua achiziții publice în cadrul proiectului) 

(4) Partenerul 3 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.  

(5) Partenerul 3 este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național 

sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 

(cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerul 3 are obligația să 

acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv 

acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție 

documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport 

hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate 

astfel încât, să permită verificarea lor. 

(7) Partenerul 3 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(8) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, 
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în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de 

realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii 

răspund proporțional cu valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului pentru 

reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată. 

(9) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată 

nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul contractului de finanţare, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(10) Partenerul 3 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 

conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. – NU ESTE CAZUL 

(Partenerul 3 nu efectuează operațiuni financiare în cadrul proiectului). 

(11) Partenerul 3 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si 

autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure 

toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. – NU ESTE CAZUL 

(Partenerul 3 nu efectuează operațiuni financiare în cadrul proiectului). 

(12) Partenerul 3 este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de 

audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate 

documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate 

a contractului de finanțare. 

(13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 

solidar cu liderul de proiect. 

(14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se 

emit pe numele partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform 

legislației în vigoare. 

(15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 

cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(16) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(17) Partenerul 3 este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 

restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

Art. 7. Achiziții publice  

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Partener 2 (U.A.T. Municipiul 

Târgoviște), cu respectarea legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a 

instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/ 

extins, a bunurilor achiziționate/ modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în 

comun, dacă este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 

perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare şi să 

asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare 

a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun, 
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dacă este cazul etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 

ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, 

echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun,dacă este cazul, ce au facut obiectul 

finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 

pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului 

destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele 

mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la 

efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor 

contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

Art. 9. Confidențialitate 

(1)  Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile 

înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile 

din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 10 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi 

valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 11 Litigii 

(1) În toate litigiile izvorâte din derularea contractelor încheiate de U.A.T. Municipiul 

Târgoviște, pentru serviciile și lucrările aferente obiectivului de investiții ce fac obiectul 

prezentului Acord de parteneriat, U.A.T. Județul Dâmbovița nu va avea calitate 

procesuală, iar toate eventualele sancțiuni financiare cad în seama U.A.T. Municipiul 

Târgoviște. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(1) În cazul în care proiectul „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE 

CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”, care va fi depus în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-

T, inclusiv a nodurilor multimodale, Obiectiv specific: Creşterea gradului de accesibilitate 

a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin  modernizarea 

drumurilor judeţene, apel de proiecte: POR/371/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea 

drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane 

situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene,  precum și 

pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare, nu va fi finanțat, 

prezentul Acord de Parteneriat își încetează de drept valabilitatea și toți partenerii vor 

realiza toate acțiunile necesare pentru ca drumurile care au fost în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște și care au trecut în domeniul public al județului Dâmbovița, să 
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redevină străzi orășenești și să fie incluse din nou în domeniul public al Municipiului 

Târgoviște.  

 

Întocmit în 5 (cinci) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 

pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

U.A.T. Județul 

Dâmbovița prin 

Consiliul Județean 

Dâmbovița 

COMĂNESCU Daniel-Nicolae, 

 

PREȘEDINTELE  

Consiliului  

Județean Dâmbovița 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

  

Târgoviște 

 

......07.2018 

Partener 2 

U.A.T. Municipiul 

Târgoviște 

STAN Daniel-Cristian,  

 

PRIMARUL 

Municipiului Târgoviște 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Târgoviște 

 

......07.2018 

Partener 3 

U.A.T. Comuna 

Răzvad 

SPĂTARU Emanuel,  

 

PRIMARUL  

Comunei Răzvad 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Răzvad 

 

......07.2018 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

       prof. Honorius Moțoc         jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


