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Ministerul Integr rii Europene, numit în cele ce urmeaz “Ministerul” i ac ionând pentru i în numele
Guvernului României.
Pe de o parte, i
Ministerul Administra iei i Internelor, numit în continuare ”Autoritate de Implementare”
Pe de alta parte, i
Beneficiarul Local: Asocia ia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale din jude ul Maramure , reprezentat
de Consiliul Jude ean Maramure numit în cele ce urmeaz “Beneficiarul”
Pe de alt parte,

AU CONVENIT URM TOARELE:
GENERALIT

I

A. Comisia Uniunii Europene, numit în cele ce urmeaz “Comisia European ”, pentru a implementa
Programul Phare - Coeziune Economic i Social <RO 2003/005-551.05.03.04.02> numit în cele ce
urmeaz “Programul”, a acordat Guvernului României o finan are nerambursabil în conformitate cu
condi iile prev zute de Memorandumul de Finan are, semnat de c tre Comisia European i Guvernul
României pentru Programul Phare 2003.
B. Valoarea total a aloca iei pentru SAMTID este de 56 de milioane de euro. Programul include <21>
milioane de euro aloca i de la bugetul Comunit ii Europene i <7> milioane de euro de la bugetul
statului pentru aloca ii nerambursabile, pentru a fi acordate în cadrul componen ei de Infrastructur
Local i Regional . Cofinan area în valoare de 28 milioane de euro va fi disponibil prin imprumuturi
ale Bancii Europene de Investi ii.
C. Pentru toate aspectele tehnice i financiare legate de implementarea componen ei SAMTID a
Programului, Ministerul Integr rii Europene este Autoritatea Contractant (AC) pentru contractele de
lucr ri i pentru contractele de servicii pentru Supervizarea lucr rilor.
D. Ministerul Administra iei i Internelor (MAI) în calitate de Autoritate de Implementare (AI) are
responsabilitatea global de monitorizare i implementare a proiectelor, verificarea Certificatelor de
Plat ale Supervizorului (Inginerului), actionând prin intermediul Unit ii de Coordonare a Proiectului
(UCP)
E. Pentru managementul financiar al împrumuturilor, Ministerul Finan elor Publice (MFP) va desemna
o Banc Administrator.
F. Beneficiarii proiectelor vor fi responsabili pentru stabilirea i men inerea unei unit ti de Implementare
a proiectului (PIU).
I. Se inten ioneaz ca acest Acord Cadru s contureze cadrul contractual pentru asigurarea
implementarii adecvate de c tre AC a proiectului stipulat in Articolul 2 de mai jos (numit în cele ce
urmeaza “Proiectul”), care va fi implementat i par ial finan at din resurse bugetare ale programului
Phare <RO 2003/005-551.05.03.04.02>, Cofinan area Na ional de la Fondul Na ional pentru PreAderare i imprumut de la Institu ii Finan atoare Internationale, în conformitate cu prevederile
prezentate în Memorandumul de Finan are <Phare 2003/ Programul Phare pentru Coeziune
Economic i Social > i în acest Acord Cadru semnat între Minister, Autoritatea de Implementare i
Beneficiar.
Art. 1. – SUBIECTUL ACORDULUI CADRU
1(1) Acest Acord Cadru stabile te drepturile i obliga iile P ilor în ceea ce prive te licita ia,
contractarea, finan area, monitorizarea tehnic i financiar i evaluarea proiectului la care se face
referire în Articolul 2. Activit ile care urmeaz a fi îndeplinite de c tre Beneficiar pentru a contribui la

licita ia, contractarea, finan area, monitorizarea tehnic i financiar
definite în cadrul acestui Acord Cadru i în anexele aferente.

i evaluarea Proiectului sunt

Art. 2 - IDENTIFICAREA PROIECTULUI
2(1) Proiectul este descris detaliat în Anexa I.
Titlul Proiectului: Reabilitarea sistemului de alimentare cu ap în jude ul Maramure
Num rul Proiectului RO 2003/005-551.05.03.04.02.04
Durata de execu ie: 18 luni de la data de începere men ionat în Contractul de Lucr ri, urmat de 12
luni (Perioada de Notificare a Defectelor)
Loca ia: Baia Sprie, Bor a, Seini, Sighetul Marma iei, omcuta Mare, Tg. L pu , T ii M gher
i
Vi eul de Sus, jude ul Maramure , Regiunea de Dezvoltare Nord- Vest, România
Art. 3 – ADRESE DE CONTACT
3(1) Orice comunicare în legatur cu acest Acord Cadru trebuie s fie în scris, trebuie s aib
înscrise num rul i titlul Proiectului i trebuie s utilizeze urm toarele adrese:
Pentru Autoritatea Contractant :
Ministerul Integr rii Europene
B-dul Libert tii, nr. 12, sector 5, Bucure ti; tel: 021 - 311.41.86/311.41.83; fax: 021 - 311.41.95
Pentru Autoritatea de Implementare:
Ministerul Administra iei i Internelor
Str. Mihai Vod , nr. 6, sector 5 Bucure ti, România, tel. 021 -315.64.82 / fax:021 - 314.69.60
Pentru Beneficiar:
Asocia ia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale din jude ul Maramure (AM), reprezentat de
Consiliul Judetean Maramure , str. Gh. incai nr. 46, Baia Mare, jude ul Maramure , tel/fax. 0262211488
Art. 4 – SURSELE FONDURILOR
4(1) Asisten a Financiar de la RO 2003/005-551.05.03.04.02 Fondul Na ional, precum i
împrumuturile de la BEI vor acoperi pl ile legate de proiect pentru care au fost realizate angajamente
stricte de c tre AC (contractul dintre Minister/Angajator i Constructor) i pentru care finan rile
necesare au fost alocate i angajate. Pl ile din aceste surse vor fi destinate numai pentru lucr rile
descrise în Anexa I. Pl ile legate de Proiect, care au ca sursa Împrumuturile BEI, se vor efectua printro Banc pentru Administrarea Împrumuturilor i vor face subiectul unui Acord de Împrumut separat
între Guvernul României i BEI i al unui Acord de Împrumut Subsidiar i Garan ie între MFP i
Beneficiarul (AM), reprezentat de Consiliul Jude ean Maramure .
4(2) Costul total eligibil al Proiectului pentru finan are este estimat la 13.338.052,71 EURO la
care se adaug valoarea TVA de 1.267.875,28 EURO corespunz toare sumei împrumutate (a a cum
este stipulat în Anexa I).
4(3) Autoritatea Contractant se angajeaz s efectueze pl i care se ridic la o valoare
maxima de:
• 4.999.10,16 EUR, echivalentul a 37.48% din costurile eligibile totale estimate, specificate la
paragraful 4(2), reprezentând cofinan area de c tre Comisia European , din fonduri Phare
acordate în cadrul Programului;
• 1.665.922,78 EUR, echivalentul a 12.49% din costurile eligibile totale estimate, specificate la
paragraful 4(2), reprezentând cofinan area na ional , de la fondurile Bugetului de stat acordate
în cadrul Programului.
4.(4) Pl ile de 6.673.027,77 EUR echivalentul a 50,03% din costurile eligibile totale estimate,
specificate la paragraful 4(2), reprezentând cofinan area de la BEI vor fi facute de c tre Autoritatea

Contractant (MIE) prin Banca de Administrarea a Împrumuturilor. La aceast valoare se va adaug
valoarea TVA de 1.267.875,28 EUR aferent acestui împrumut.
Beneficiarul va pl ti contravaloarea TVA, în ROL, aferent împrumutului în contul de trezorerie al
Ministerului.
4(5) Data limit de plat a fondurilor identificate în Art. 4(3) este de 30 Noiembrie 2007.
4(6) Suma total care urmeaz a fi platit de c tre Autoritatea Contractant trebuie s nu
dep easc suma maxim stabilit de Articolul 4(3), chiar dac cheltuielile generale propriu-zise
dep esc bugetul total estimat prev zut de Artiocolul 4(2) i Anexa I. Beneficiarul trebuie s pl teasc
valoarea TVA aferent împrumutului de la BEI i s acopere eventualele cre teri de buget din surse
proprii.
4(7) În cazul în care costurile eligibile sunt mai mici la sfâr itul Proiectului decât costul total
estimat, specificat în Articolul 4(2), contribu ia Autorit ii Contractante va fi limitat la suma rezultat
prin aplicarea procentajelor stabilite în Articolul 4(3) la cheltuiala propriu-zis .
4(8) Orice modificare a costurilor eligibile totale, men ionate în paragraful 4(2), care a dus la
schimb ri rezultate în urma aplic rii Articolelor 4(3) i 4(4), trebuie aprobat printr-un adendum la acest
Acord Cadru.
Art. 5 - PL ILE
5(1) Ministerul/AC va efectua plata avansului (15% din costul total eligibil al proiectului plus
TVA pentru partea de 15% din împrumut) c tre Contractant nu mai târziu de 45 de zile de la semnarea
contractului de construc ie, conform prevederilor Contractului de Lucr ri dintre Minister/Angajator i
Contractant, conform Condi iilor FIDIC pentru Contractele de Construc ie art. 14.7 Pl i.
Beneficiarul va trebui ca în termen de max 15 zile de la emiterea Certificatului de Plat Consolidat de
tre Inginer, s efectueze transferul sumei aferente TVA pentru 15% din împrumut în contul de
trezorerie al Ministerului, deschis la Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului
Bucure ti – D.T.C.P.M.B.
5(2) Pl ile intermediare i finale trebuie s urm reasc procedura de plat descris mai jos, în
care ac iunile Contractantului i ale Inginerului sunt cele prezentate în contractele acestora cu AC:
- Constructorul va prezenta Inginerului Cererea de Plat , în Euro;
- Beneficiarul/PIU, MIE (AC), MAI (AI) i Banca de Administrare a Împrumutului vor primi copii
ale Cererii de Plat a Constructorului, simultan cu Inginerul;
- Inginerul trebuie s informeze PIU despre momentul în care vor avea loc m sur torile pe teren
(verificând Cererea Constructorului) i va invita Consilierul(ii) Tehnic(i) al PIU s ia parte i s
agreeze m sur torile.
- Inginerul va preg ti i prezenta Beneficiarului/PIU pentru andosare un Certificat de Plat
Interimar Provizoriu, Deasemenea o copie Certificatului de Plat Interimar provizoriu va fi
transmis i Ministerului Administra iei i Internelor (AI) spre andosare;
- Atât MAI cât i Beneficiarul/PIU vor andosa în termen de 5 zile de la primire Certificatul de
Plat Interimar Provizoriu emis de c tre Inginer cu comentariile aferente (dac este cazul).
Dac Beneficiarul i/sau MAI nu r spund în termen de 5 zile de la data primirii Certificatului
Provizoriu, acesta se consider a fi andosat de c tre Beneficiar i/sau MAI.
Inginerul va lua în considerare eventualele coment rii f cute de c tre Beneficiar/PIU i/sau
MAI înaintea emiterii Certificatului de Plat Interimar Consolidat. La emiterea Certificatului de
Plat Interimar Consolidat, Inginerul va ata a Certificatul de Plat Provizoriu andosat,
împreun cu eventualele comentarii primite de la Beneficiar i/sau MAI. Certificatul de Plat
Interimar Consolidat emis de c tre Inginer va împ i suma datorat Constructorului
propor ional cu procentele exprimate în articolele 4(3) i 4(4).
-

Beneficiarul va transfera contravaloarea corespunz toare TVA pentru împrumut în contul de
Trezorerie al Ministerului (CA) în cel mult 15 zile de la data emiterii de c tre Inginer a
Certificatului de Plat Interimar Consolidat.

Autoritatea Contractant va efectua plata c tre Constructor în cel mult 45 de zile de la
emiterea de catre Inginer a Certificatului de Plat Interimar Consolidat, dar nu mai târziu de 73
de zile de la data emiterii de c tre Constructor a Cererii de Plat , conform prevederilor
Contractului de Lucr ri dintre Minister/Angajator i Contractant, Condi iile FIDIC ale
Contractelor pentru Lucr rile de Construc ie art. 14.7 Pl i. (Cu toate acestea, datorit ratei de
schimb valutar Inforeuro, Autoritatea Contractant va trebui s fac pl ile în aceea i lun în
care Inginerul a emis Certificatul de Plat Interimar Consolidat).
Un grafic care con ine procedura secven ial a pl ilor în timp este prezentat în Anexa III.
5(3) Penalit ile pentru întârzierile de plat / taxele pentru pl ile întârziate, definite i calculate
conform art. 14.8 din Condi iile FIDIC ale Contractului de Construc ie, trebuie suportate de c tre
institu ia care nu a respectat termenele limit stabilite, prev zute în procedura de aprobare a pl ilor,
descris în Anexa III.
5(4) Pre ul Contractului va fi pl tit în euro pentru cofinan area Phare i BEI i în lei pentru
Cofinan area Na ional i pentru valoarea TVA aferent împrumutului. Pl ile se vor efectua dup cum
urmeaz :
-

Fiecare Certificat de Plat emis de c tre Inginer va diviza suma datorat Constructorului în
propor iile corespunz toare de Euro i moneda local (RON), conform procentajelor exprimate
în articolele 4(3) i 4(4), pentru fiecare situa ie de lucr ri în parte corespunz toare fiec rei
loca ii din proiect.
- În scopul calcul rii sumei în moneda local care trebuie pl tit , Inginerul va folosi cursul de
schimb INFOREURO din luna respectiv , în care Certificatul de Plat Consolidat a fost emis
de c tre Inginer. Rata de schimb este publicat de c tre Comisia European la urm toarea
adresa: www.europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/files.htm .
- În scopuri administrative, data de emitere a Certificatului de Plat va fi considerat a fi data la
care Certificatul de Plat a fost înregistrat la Minister; copia Certificatului de Plat trebuie
prezentat de c tre Inginer Beneficiarului i Autorit ii de Implementare (MAI) în aceea i zi în
care a fost emis.
5(5) AC se va asigura ca Solicit rile de fonduri/ Cererile de Plat ale Constructorului cu privire la
Proiect se vor face nu mai târziu de dou luni înainte de sfâr itul perioadei de achitare a pl tii pentru
Program.
-

Art. 6 – RESPONSABILIT ILE MINISTERULUI
6(1) Minister (AC) are urm toarele responsabilit i:
•
încheie un Contract de Lucr ri cu Constructorul, conform procedurilor UE (Ghid Practic pentru
Procedurile de contractare finan ate din Bugetul General al Comunit ilor Europene în contextual
activit ilor externe) i s ac ioneze în calitate de Angajator în termenii acestui contract, conform
Condi iilor FIDIC ale Contractului de Construc ie, prima edi ie, 1999;
•
încheie un contract de servicii (“Contract de Supervizare a Lucr rilor”) cu un consultant care s
îndeplineasc func ia de Inginer în cadrul acestui contract i care trebuie s aib capacitate
suficient , abilitate tehnic , experien i personal calificat pentru a superviza lucr rile i a întocmi
rapoarte pe marginea construc iei;
•
în tiin eze Constructorul i Inginerul cu privire la responsabilit ile i/sau puterile delegate
Beneficiarului local i Autorit ii de Implementare (MAI) în cadrul Acordului Cadru prezent;
•
înfiin eze Consiliul de Adjudecare a Disputelor (dac este cazul).
6(2) Ministerul va consulta MAI, care va trebui s agreeze cu Beneficiarul/PIU i s ob in
aprobarea formal a acestuia înainte de a acorda Inginerului orice aprobare referitoare la:
- autorizarea oric ror varia ii ale con inutului/dimensiunii/scopului lucr rilor care pot conduce la
cre terea Pre ului de Contract;
- aprobarea oric rei prelungiri a Duratei de execu ie;

aprobarea oricarei varia ii a con inutului/dimensiunii/scopului lucr rilor care pot reduce sau
cre te Pre ul de Contract sau care, în orice mod, altereaz substan ial dimensiunile, caracterul
sau calitatea Lucr rii.
6(3) Ministerul trebuie:
asigure lunar fondurile Phare i de Cofinan are Na ional prev zute în cadrul Programului
pentru acest Proiect de la Fondul Na ional pentru Pre-Aderare, conform prevederilor Acordului de
Finan are încheiat cu Fondul Na ional pentru Pre-Aderare, precum i cu previziunile lunare de Flux
de Numerar propuse de c tre Constructor în Contractul de Construc ie i revizuite lunar de c tre
Inginer;
pl teasc Constructorul pe baza Certificatelor de Plat prezentate de c tre Inginer, conform
procedurilor exprimate în Articolul 5 i în cerin ele Anexei III;
-

•

•

Art.7 – RESPONSABILIT ILE MINISTERULUI ADMINISTRA IEI I INTERNELOR
7(1) Ministerul Administra iei i Internelor trebuie s solicite Beneficiarul s înfiin eze i s men in
o Unitate de Implementare a Proiectului (PIU) care va ac iona ca reprezentant al Beneficiarului în
calitate de utilizator final al lucr rilor ce vor fi executate, în conformitate cu cerin ele Anexei II, pentru a
se asigura ca Proiectul va fi implementat cu succes în timp corespunz tor.
7(2) MAI trebuie s se asigure ca drepturile Beneficiarului, stipulate în Contractul de Construc ie,
respectiv de Supervizare a Lucr rilor, sunt respectate de c tre Constructor i de c tre Inginer, a a cum
sunt stipulate în Anexele I i V.
7(3) MAI i Beneficiarul vor înfiin a un Comitet Local de Coordonare al Proiectului, format din
reprezentan i ai Ministerului, ai PIU, precum i ai altor actori cheie relevan i. CLC se va întâlni
trimestrial i va trebui s asigure coordonarea construc iei i oper rii infrastructurii specificate.
7(4) MAI trebuie s furnizeze Ministerului informa ii complete privind implementarea Proiectului în
orice moment; aceste informa ii trebuie s fie furnizate în maxim 30 de zile de la formarea cererii. MAI
trebuie s informeze f
întârziere Ministerul despre orice circumstan e care pot conduce la
prejudicierea sau întârzierea implementarii Proiectului.
7(5) În cazul în care Ministerul nu poate s contracteze cu consultantul care asigur Supervizarea
Lucr rilor un “contract adi ional” sau un “contract negociat”, MAI va colabora cu Ministerul în scopul
prelu rii îndatoririlor i responsabilit ilor contractuale ale Inginerului, pentru finalizarea unora sau
tuturor contractelor de lucr ri i pentru administrarea lucr rilor în perioada de Finalizare/ Notificare a
Defectelor/ Închiderea Contractului.
În cazul agreerii cu MIE, aceasta va atrage dup sine numirea de c tre MAI a unui Inginer având
calificarea necesar .
7(6) MAI trebuie s notifice Ministerul i s informeze Constructorul în legatur cu orice defect în
cadrul Lucr rilor care i-au fost semnalate de c tre Beneficiarul Local.
7(7) Infrastructura finan at prin proiect trebuie s r mân în proprietatea sectorului public pentru
cel putin 5 ani dup emiterea Certificatului de Recep ie de c tre Inginer. În cazul privatiz rii inainte de
aceast perioad , Ministerul Administra iei i Internelor (AI) va informa Ministerul i Delega ia Comisiei
Europene i va revizui i andosa condi iile de privatizare înainte de a le supune aprob rii formale
Ministerului i Delega iei Comisiei Europene.
7(8) S monitorizeze între inerea i sustenabilitatea infrastructurii de c tre Beneficiar în cadrul
Proiectului odat cu încetarea finan rii, în acord cu Manualul(ele) de Operare i Intre inere livrate de
tre Constructor i aprobate de Inginer i Beneficiar.
7(9) S coordoneze împreun cu Beneficiarul în vederea asigur rii oper rii infrastructurii cu gradul
necesar de aten ie, eficien a, transparen a i diligen a conform cerin elor celor mai bune practici în
domeniu în scopul asigur rii unui impact net cuantificat maxim pozitiv asupra economiei regiunii unde
este localizat .
7(10) MAI trebuie s se asigure c Beneficiarul a intreprins tot ce este legat de publicitatea legat
de cofinan area Proiectului de c tre Comisia European i Guvernul României. În acest scop,
încurajeaz beneficiarii locali s se str duiasc s publice rezultatele muncii întreprinse i s

sublinieze participarea Comisiei Europene i a Guvernului României în Proiect, referindu-se la
contribu ia final în informa ia transmis beneficiarilor finali ai proiectului, în rapoartele interne i anuale
i în orice rela ii cu media.
7(11) Ministerul Administra iei i Internelor (MAI) nu va avea nici o autoritate de a amenda sau
rezilia Contractul, de a atribui p i din Contract sau orice beneficiu în sau rezultând din acesta, cu
excep ia cazurilor agreate între P i. Cu excep ia situa ilor decurgând în conformitate cu puterile
delegate, MAI nu poate emite instruc iuni privind Contractul. MAI poate propune AC amendamente la
Contract.
Art.8 – RESPONSABILIT ILE BENEFICIARULUI ÎN TIMPUL IMPLEMENT RII PROIECTULUI
8(1) Beneficiarul împreun cu MAI, va stabili, va men ine i va administra o Unitate de
Implementare a Proiectului (PIU) care va func iona ca reprezentant al Beneficiarului în calitate de
de inator al lucr rilor care urmeaz a fi executate pentru a se asigura c proiectele de construc ie sunt
implementate cu succes în timp util. Atribu iile PIU sunt descrise în Anexa II. PIU va fi condus de un
membru al personalului Beneficiarului i va avea în componen reprezentan i atât din partea
Beneficiarului (Consiliul jude ean reprezentant al Asoc., de Municipalit i), cât i din partea Companiei
Operatorului Regional cu care a semnat un contract de concesiune (administrare delegat ).
8(2) Beneficiarul va finan a taxa pe valoarea adaugat aferent sumelor împumutului precum
i toate costurile non-eligibile, stabilite în Anexa VII la prezentul Acord Cadru, survenite în legatur cu
implementarea proiectului.
- costurile efectuate înaintea semn rii Contractului de Lucr ri, pentru preg tirea proiectului i
taxele aferente;
- achizi ia de terenuri/cl diri;
- taxe pe perioada construc iei;
- cheltuieli legate de activitatea PIU (reprezentan ii Asocia iei);
- cheltuieli cu promovarea proiectului;
8(3) Toate cheltuielile i resursele rulante solicitate de PIU pentru asigurarea unei activit i
optime vor fi suportate de c tre Beneficiar/ROC.
8(4) PIU stabilit se va asigura ca obliga iile delegate de c tre AC prin Anexa II – vor fi
executate corespunzator, i se va asigura ca interesele Beneficiarului sunt protejate în timpul
construc iei.
8(5) PIU va func iona în calitate de partener al echipei AT de Supervizare a Lucr rilor i va
lucra pe durata întregului Contract AT împreun cu echipa de exper i ai Inginerului, atunci când va fi
necesar. Responsabilit ile PIU pentru implementare versus cele ale Inginerului sunt definite în Anexa
II. Personalul PIU va fi desemnat de c tre Beneficiar f nici un cost pentru proiectul AT i îi va ajuta
pe exper i în toate aspectele legate de realizarea proiectului; în acela i timp, personalul va beneficia de
cursuri de specializare în domeniu.
8(6) Beneficiarul va invita MAI la edin ele lunare privind progresul lucr rilor, ce vor fi inute cu
Inginerul i Constructorul.
8(7) Beneficiarul trebuie s informeze cât mai am nun it Autoritatea de Implementare (MAI) în
leg tur cu implementarea Proiectului. Dac MAI solicit informa ii referitoare la proiect, acestea
trebuie puse la dispozi ie în interval de 30 de zile de la data solicit rii. Beneficiarul trebuie s informeze
imediat MAI i Ministerul în cazul în care se creeaz circumstan e care ar putea impiedica sau întârzia
implementarea proiectului.
8(8) Beneficiarul trebuie s notifice imediat MAI i Ministerul în legatur cu orice defect în
cadrul Lucr rilor care a fost sesizat în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor.
8(9) Beneficiarul va fi responsabil de ob inerea i asigurarea Permiselor de Construc ie pentru
Contractan i. Ob inerea i plata tuturor costurilor aferente pentru oricare alte permise, solicitate pentru
implementarea lucr rilor, vor fi responsabilitatea Contractantului.

8(10) Beneficiarul îl va ajuta pe Contractant s ob in permisele, aprob rile, acordurile i
licen ele solicitate pentru implementarea Lucr rilor, care, conform contractului, trebuie ob inute de c tre
Contractant.
8(11) Beneficiarul se va asigura c este respectat dreptul Contractantului de a accesa i folosi
amplasamentul, conform termenilor Contractului. În cazul în care Contractantul nu poate s dispun de
amplasament sau nu îl poate accesa din vina Beneficiarului i este nevoit s suporte cheltuieli din
cauza întârzierii, eventualele preten ii financiare legate de acest incident vor fi înregistrate i suportate
de c tre Beneficiar.
8(12) Beneficiarul garanteaz asigurarea i men inerea unor sisteme de clasare i arhivare i a
unor specifica ii care sunt necesare în scopul îndeplinirii cerin elor în cadrul procesele de audit ale
tuturor pl ilor, dup cum prevede Memorandumul de Finan are.
8(13) Beneficiarul va folosi o parte dintre lucr ri (cu exceptia m surilor temporare care au fost
specificate în Contract sau aprobate de c tre ambele p i) numai dac i dup ce Inginerul va emite
Certificatul de Receptie. Acolo unde se impune, pentru asigurarea continuit ii func ionarii serviciilor de
ap , Inginerul, dup o consultare cu Beneficiarul, va emite un certificat Par ial de Recep ie pentru acea
parte a lucr rilor. În eventualitatea în care Beneficiarul folose te o parte a lucr rilor înainte de emiterea
Certificatului de Recep ie:
a.
acea parte va fi considerat acceptat la data când a fost folosit ;
b.
responsibilitatea i riscurile aferente acelei p i vor fi preluate de c tre Beneficiar cu
începere la acea dat ;
8(14) Beneficiarul nu are autoritatea de a amenda sau determina Contractul de Lucr ri, de a
atribui vreuna dintre p ile Contractului sau un eventual beneficiu scris în contract sau prev zut de
acesta, cu excep ia cazului în care s-a convenit astfel de c tre p i.
Art.9 RESPONSABILIT ILE BENEFICIARULUI DUP IMPLEMENTAREA PROIECTULUI/ IN
TIMPUL FAZEI OPERA IONALE
9(1) Proprietatea asupra Bunurilor i Lucr rilor va fi transferat de la Contractant la Angajator,
conform condi iilor FIDIC i legilor române ti.
9(2) Proprietatea asupra Bunurilor i Lucr rilor va fi transferat de la Angajator la Beneficiarul (AM)
utilit ilor publice la emiterea Certificatului de Recep ie (partial sau final), conform legilor române ti.
9(3) Infrastructura realizat în cadrul Proiectului va ramâne în proprietatea domeniului public
pentru cel pu in 5 ani dup emiterea Certificatului de Recep ie de c tre Inginer. În cazul în care
privatizarea are loc înainte, Beneficiarul trebuie s în tiin eze Ministerul (AC) i Delega ia CE, i s
prezinte condi iile de privatizare pentru aprobarea oficial a Delega iei CE.
9(4) Beneficiarul trebuie s asigure capacitatea de auto-finan are i între inerea adecvat a
infrastucturii realizat în cadrul Proiectului atunci când finan area extern se incheie, conform
Manualului (Manualelor) de Func ionare & Intre inere pus(e) la dispozi ie de c tre Contractant i
aprobat(e) de c tre Inginer i Beneficiar;
9(5) Beneficiarul trebuie s trateze aspectul legat de infrastructur garantat cu un grad ridicat
de eficien , transparen
i seriozitate, dup cum se cere în domeniu, pentru a ob ine un impact
cuantificat pozitiv maxim net asupra economiei regiunii unde este localizat, inclusiv crearea de locuri de
munc . În acest scop, Beneficiarul va mobiliza toate resursele financiare, umane i materiale,
str duindu-se s foloseasc resurse umane i materiale locale.
Art. 10 – RESPONSABILIT ILE BENEFICIARULUI ÎN PRIVIN A PUBLICIT
10(1) Dac Autoritatea Contractant (Ministerul) nu solicit altfel, orice în
cut de c tre Beneficiar sau de c tre Ministerul Administra iei i Internelor
inclusiv la o conferin sau seminar, trebuie s specifice faptul ca Proiectul a
Uniunea European i de la Guvernul României.

II
tiin are sau publicare
cu privire la Proiect,
primit finan are de la

10(2) Beneficiarul trebuie s intreprind toti pa ii necesari pentru a face public faptul c Guvernul
României i Uniunea European au cofinan at Proiectul. În acest scop, Beneficiarul va face toate
eforturile pentru a face publice lucr rile executate i pentru a eviden ia participarea Uniunii Europene
i a Guvernului României în Proiect, având în vedere contribu ia financiar a acestora în ceea ce
prive te informa iile oferite recipien ilor finali ai Proiectului, rapoartele interne i anuale i eventualele
interac iuni cu mass-media.
10(3) Beneficiarul i Ministerul Administra iei i Internelor vor urma Ghidurile de Identitate
Vizual , care se aplic tuturor produselor de informa ie i publicitate care urmeaz a fi implicate în
cursul Proiectului. Ghidurile sunt specificate într-o bro ur i/sau pe un CD-ROM, atât în limba român ,
cât i în limba englez . Aceast bro ur /CD-ROM este o parte integrant a Acordului Cadru i poate fi
desc rcat în format electronice la urm toarea adresa: www.infoeuropa.ro. Copii suplimentare pot fi
ob inute de la Ofi erul de Pres al Delega iei CE în România. În anumite cazuri, sau atunci când sunt
necesare i alte clarific ri, Beneficiarul i/sau MAI se vor adresa, în primul rând Ofi erului de la Biroul
de Rela ii cu Clien ii de la Delega ia CE în România. Standardele de identitate con inute în aceast
bro ur /CD ROM pot fi folosite numai în leg tur cu implementarea acestui contract. Beneficiarul
i/sau MAI vor intra în leg tur cu Delega ia CE în România pentru a solicita îndrumare, inclusiv în
privin a aspectelor legate de compilarea listei de invita i, folosirea listei de adrese de e-mail i a
obiectelor promo ionale.
Art. 11 - DE INEREA/FOLOSIREA REZULTATELOR I A ECHIPAMENTULUI
11(1) De la emiterea Certificatului de Recep ie, titlul i drepturile de proprietate industrial i
intelectual asupra rezultatelor Proiectului, precum i rapoartele i alte documente referitoare la acesta
vor fi transferate Beneficiarului. Pân în acel moment titlul i drepturile de proprietate industrial i
intelectuala asupra rezultatelor Proiectului, precum i rapoartele i alte documente referitoare la acesta
mân Ministerului.
11(2) În afara prevederilor primului paragraf, Beneficiarul va garanta Autorit ii Contractante
(Ministerului) i Autoritatii de Implementare (MAI) dreptul de a folosi liber i cum consider de cuviin
toate documentele referitoare la Proiect, indiferent de forma lor, pentru implementarea, monitorizarea,
evaluarea i publicitatea Proiectului i a programelor Phare aferente.
11(3) La sfâr itul perioadei de implementare a Proiectului, vehiculele i bunurile pl tite din
fondurile AC trebuie transferate i vor deveni proprietatea Beneficiarului.
Art. 12 – PROPRIETATEA INTELECTUAL
12(1) Beneficiarul, Ministerul Administra iei i Internelor (AI) i Ministerul (AC), responsabili
pentru implementarea proiectului descris în Anexa I, se vor asigura c au dobândit toate drepturile de
proprietate intelectual asupra studiilor, plan elor, planurilor, publicit ii i a celorlalte materiale privind
planificarea, implementarea, monitorizarea i evaluarea proiectului. Trebuie s se asigure c atât
Comisia cât i alte organisme autorizate de c tre Comisie vor putea folosii aceste materiale.
Art.13 – RAPOARTELE FINANCIARE I TEHNICE
13(1) Beneficiarul va trimite AC (MIE) i AI (MAI), informa iile legate de implementarea
Proiectului, inclusiv acele p i ale Proiectului finan ate prin Împrumut. În acest scop, Beneficiarul va
elabora rapoarte intermediare i un raport final. Fiecare raport va avea o parte tehnic .
13(2) Raportul Beneficiarului va acoperi toate aspectele legate de implementare privind perioada
men ionat . Raportul va fi elaborat în a a fel încât s permit compara ii între obiectivele Proiectului i
implementarea eficient , metodele propuse i aplicate, rezultatele estimate i ob inute, i de asemenea
compara ii cu opera iunile financiare legate de Proiect. Raportul va fi predat împreun cu un plan de
implementare pentru urm toarea perioad de raportare.

13(3) Raportul final va con ine o descriere detaliat privind condi iile implementarii Proiectului,
informa ii despre Proiectele viitoare i aspecte speciale folosite la evaluarea impactului Proiectului; o
declara ie final referitoare la toate costurile eligibile ale Proiectului, i de asemenea reconcilierea
dintre costurile generale ale Proiectului i pl ile aprobate.
Art. 14 – CONFLICTUL DE INTERESE
14(1) Beneficiarul se angajeaz s ia toate m surile necesare pentru a evita eventualele
conflicte de interese i va informa imediat Auroritatea Contractant i Autoritatea de Implementare în
leg tur cu orice situa ie care d na tere sau ar putea s dea na tere unui astfel de conflict.
Art. 15 - CONFIDEN IALITATEA
15(1) Autoritatea Contractant , Beneficiarul i Ministerul Administra iei i Internelor se
angajeaz s p streze confiden ialitatea oric rui document, informa ie sau alt material comunicat lor
confiden ial.
Art. 16 – EVALUAREA PROIECTULUI
16(1) Dac Autoritatea Contractant sau Comisia European fac o evaluare intermediar sau
ulterioar (ex-post), Beneficiarul i Ministerul Administra iei i Internelor trebuie s se angajeze s ofere
Autorit ii Contractante, Comisiei Europene i/sau agen ilor s i autoriza i orice document sau informa ie
care ar putea s contribuie la finalizarea cu succes a evalu rii, i s le ofere toate drepturile de acces
necesare.
16(2) P ile vor p stra eviden a tuturor datelor, rapoartelor, coresponden ei, registrelor de
contabilitate, precum i a originalelor i copiilor tuturor documentelor referitoare la Proiect, pentru o
perioad de 7 ( apte) ani dup expirarea Memorandumului de Finan are. P ile sunt obligate s
streze documentele la dispozi ia MFP, autorit ilor de audit române i ale CE, i reprezentantului
Cur ii Române de Conturi i s le prezinte ori de câte ori sunt cerute pe o perioad de 7 ( apte) ani
dup expirarea Memorandumului de Finan are.
16(3) Dac una dintre p i (sau Comisia European ) realizeaz sau deleag o evaluare în
contextul Proiectului, atunci aceasta trebuie s prezinte celeilalte p i i Comisiei Europene (sau
ilor) o copie a raportului de evaluare.
Art. 17 – AMENDAMENDAREA ACORDULUI CADRU
17(1) Orice modificare a Acordului Cadru, inclusiv anexele la acesta, trebuie expuse în scris
într-un amendament, care va deveni valid numai dup acceptarea sa de c tre cealalt parte. Partea
care cere modificarea va informa cealalt parte cu cel pu in o lun inainte de data la care se
inten ioneaz ca amendamentul s intre în vigoare, cu exceptia cazurilor care sunt dovedite
corespunz tor.
Art. 18 – LEGEA APLICABIL
18(1) Pentru toate aspectele neacoperite de prevederile acestui Acord Cadru se vor aplica
Memorandumul de Finan are i legisla ia româneasc . Prevederile Memorandumului de Finan are va
avea prioritate fa de legisla ia româneasc în ceea ce prive te aspectele financiare. În ceea ce
prive te Calitatea i Securitatea Construc iilor va prevala Legea nr. 10/95
Art. 19 - DISPUTELE
19(1) P ile vor face toate eforturile pentru a solu iona amiabil orice disput , controvers sau
neîn elegere dintre P i, care apare din sau în leg tur cu acest Acord.
19(2) Toate disputele rezultând din punerea în practic a prezentului Acord Cadru trebuie
rezolvate pe cale amiabil sub arbitrarea Delega iei Comisiei Europene în România.

Art. 20 – DURATA, DATA DE EXPIRARE I REZILIEREA
20(1) Acest Acord Cadru va intra în vigoare la data semn rii sale de c tre P i i se va încheia
la 60 de luni (5ani x 12) dup emiterea Certificatului de Recep ie a Lucr rilor de c tre Inginer, dup
cum este definit în Anexa I.
20(2) Dac Ministerul Administra iei i internelor i/sau Beneficiarul (PIU) nu îndeplinesc o
obliga ie prevazut de acest Acord, AC va avea dreptul s rezilieze/anuleze Contractul de Construc ie,
iar eventualele costuri generate c tre AC ca rezultat al acestei rezilieri vor fi achitate de c tre
Beneficiar.
20(3) Neconformitatea cu condi iile i prevederile de implementare vor fi rezolvate de c tre AC
conform prevederilor Memorandumului de Finan are pentru Program.
Art. 21 – PREVEDERILE FINALE
21(1) Prevederile privind implementarea descrise în Anexele acestui Acord Cadru sunt parte
integrant a acestuia.
Intocmit la Bucure ti, în 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile Englez i Român ,
dou originale fiind pentru Minister, un original pentru Ministerul Administra iei i Internelor i un
exemplar pentru Beneficiar (PIU). Limba englez va predomina în cazul unui conflict.

