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Acord de parteneriat 
nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  

Sub-investițiile  
I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 
și investiția  

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 

 

PREAMBUL 

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la 
depunerea cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta. 

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este 
forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a 
reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act 
juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților. 

 

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării 
proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta 
trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi 
pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului 
de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 

 

Art. 1. Părțile 

1. UAT MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Bulevardul  Eroilor nr. 8, cod poștal 500007, 
tel. 0268.416.550, 0268.405.000 codul fiscal 4384206, având calitatea de LIDER DE PARTENERIAT / 
LIDER DE PROIECT (Partener 1),  
2. UAT MUNICIPIUL CODLEA, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, 
cod _____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având 
calitatea de Partener  
3. UAT MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, 
cod _____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având 
calitatea de Partener  
4. UAT ORAȘ GHIMBAV, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
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5. UAT ORAȘ RÂȘNOV, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
6. UAT ORAȘ PREDEAL, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
7. UAT ORAȘ ZĂRNEȘTI, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
8. UAT COMUNA BOD, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de  
9. UAT COMUNA CRISTIAN, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
10. UAT COMUNA BUDILA, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
11. UAT COMUNA VULCAN, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
12. UAT COMUNA SÂNPETRU, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, 
cod _____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având 
calitatea de Partener  
13. UAT COMUNA HĂRMAN, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
14. UAT COMUNA PREJMER, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
15. UAT COMUNA TĂRLUNGENI, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, 
cod _____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având 
calitatea de Partener  
16. UAT COMUNA HĂLCHIU, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
17. UAT COMUNA FELDIOARA, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, 
cod _____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având 
calitatea de Partener  
18. UAT COMUNA TELIU, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod 
_____, telefon ______, fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea 
de Partener  
19. UAT COMUNA VAMA BUZAULUI, cu sediul în Județul Brașov, comuna Vama Buzăului,  Strada 
Principală, nr. 425, cod 507245, telefon 0268288505, fax 0268288830, email 
comunavamabuzaului@yahoo.com, codul fiscal 4728300, având calitatea de Partener  
20. AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV, cu sediul în Județul Brașov, 
____________,  Strada _________nr __, cod _____, telefon ______, fax ______, email ___________, 
codul fiscal _____________, având calitatea de Partener  
21. ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAȘOV 
____, cu sediul în Județul Brașov, ____________,  Strada _________nr __, cod _____, telefon ______, 
fax ______, email ___________, codul fiscal _____________, având calitatea de Partener  

au convenit următoarele: 
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Art. 2. Interpretare 

(1)       Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit în 
Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

(2)       Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică altfel. 

(3)       În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma 
curentă a acelui contract așa cum a fost acesta amendat.  

(4)        În Prezentul Acord, titlurile și cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai ușoară referință și nu 
vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția 
financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului / proiectelor după caz, precum și 
responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectelor ce urmează a fi 
depuse în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 Fondul 
Local/investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă / Sub-investițiile  

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) 

respectiv 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 

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

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea / cererile de finanțare depuse în cadrul 
investițiilor menționate la art. 3, pct. 1. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 
proiectului / proiectelor, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluția proiectului. 

(3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale 
și de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese și regimul 
incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea situații, să dispună luarea măsurilor 
ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
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Art. 5. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în Anexele la prezentul acord de parteneriat și 
corespund prevederilor din Cererea de finanțare: 

(2) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum 
este precizat în Cererea de finanțare și în anexele la prezentul acord. 

În ceea ce privește valoarea maxima eligibilă a partenerilor reprezentați de unități 
administrativ-teritoriale, aceștia o vor asigura așa cum este precizat în Cererea de finanțare și 
în prezentul acord 

(3) Plățile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de 
aplicare precum și cu alte acte normative în vigoare relevante în procesul de implementare a 
proiectului.  

 Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale (eligibile și neeligibile) ale proiectului, 
aferente activităților specifice fiecărui partener. 

 

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 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. Prelungirea 
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei 
de valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 7. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror 
informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 
cererilor de transfer/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 
contractelor de achiziție. 

 

B. Obligațiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. 

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

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de 
transfer/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 
prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, 
precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

5 

 

conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la 
închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de 
realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de 
parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din 
sumele solicitate la transfer/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. 

(9) Liderului 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 MDLPA.  
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Art. 8. Drepturile și obligațiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat 
corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de 
către MDLPA, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile 
angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 
informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de 
parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către MDLPA. 

(4) În situația achiziționării de microbuze nepoluante pentru transport comunitar, partenerii care 
achiziționează acest tip de vehicule au dreptul de a defini modul de operare în scop comunitar 
și toți parametrii operaționali în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale 
legislației în vigoare 

B. Obligațiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

(5) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în 
domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, 
comunicării și publicității în implementarea activităților proprii. 

(6) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare. 

(7) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete 
de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în 
scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(8) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(9) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția MDLPA 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. 

(10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au 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. 

(11) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(12) Ȋn cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de 
realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii 
răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plată.   
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(13) Partenerii au obligația de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data primirii  notificării. 

(14) Partenerii sunt obligați 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. 

(15) Partenerii sunt obligați 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. 

(16) 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. 

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

(18) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe 
numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, 
conform legislației în vigoare. 

(19) 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. 

(20)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(21) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA. 

Art. 9. Achiziții publice  

(1)  Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de liderul de parteneriat sau, după caz, de 
membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare 
și a instrucțiunilor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate. 
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Art. 10. Proprietatea 

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/ modernizat/reabilitat /extins, 
a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura 
activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data 
efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această 
perioadă. 

(2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce 
au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. 
Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor 
de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare 
a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să 
folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă 
obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de 
la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor 
contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

Art. 11. Confidențialitate 

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate 
informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să 
utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul 
Acord de Parteneriat. 

Art. 12. Legea aplicabilă 

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

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai 
atunci când este convenită de toate părțile.  

Art. 13. Dispoziții finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu 
le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

 

Întocmit în __număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original 
pentru cererea de finanțare. 
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ANEXA1 – Liderul Parteneriatului – MUNICIPIUL BRAȘOV 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Lider de parteneriat 
MUNICIPIUL BRAȘOV 
(Partener 1) 

Definirea parteneriatului în cadrul platformei de investiții al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Colaborarea cu partenerii din prezentul acord în vederea asigurării premiselor pentru 
eligibilitatea proiectelor depuse 
 
Elaborarea / obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
 
Încărcarea cererilor de finanțare în platforma de investiții al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro pe baza documentelor 
și informațiilor puse la dispoziție de parteneri 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Coordonarea activităților necesare pentru implementarea prezentului acord de 
parteneriat 
 
Activități ce se vor realiza după semnarea contractului de finanțare 

 semnarea contractului de finanțare; 
 derularea procedurilor de achiziție necesare pentru implementarea proiectului / 

proiectelor; 
 implementarea conform graficului de activități; 
 monitorizarea contractelor de achiziție; 
 activități de raportare în cadrul proiectului; 
 întocmirea solicitărilor de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului; 
 activitatea de informare și promovare a proiectului; 
 predarea către UAT partenere a bunurilor / investițiilor achiziționate / realizate 

prin proiect/ proiecte, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și 
ale prezentului acord. investiției după expirarea perioadei de garanție a 
lucrărilor; 

 alte activități ce decurg din contractul de finanțare. 
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CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
MUNICIPIUL BRAȘOV 
(Partener 1) 

MUNICIPIUL BRAȘOV va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente 
proiectului ce corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 1. 
 
MUNICIPIUL BRAȘOV va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente 
punerii în funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 1 
Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) 1.075.000 Euro (Fără TVA) 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 112.000 Euro (fără TVA) 

 

MUNICIPIUL BRAȘOV va asigura în totalitate contribuția la finanțarea cheltuielilor 
neeligibile aferente realizării proiectului ”REALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV” depus în cadrul investiției . I.4. Elaborarea/actualizarea 
în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană  

 

 
 

Lider de parteneriat 
MUNICIPIUL BRAȘOV 
(Partener 1) 

Allen COLIBAN 
Primar al Municipiului Brașov 

Semnătura Brașov 
Data 

 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 2 – PARTENER – MUNICIPIUL CODLEA 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 2 MUNICIPIUL 
CODLEA 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 2 MUNICIPIUL 
CODLEA 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 2. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 2 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 

 
 

Partener 2 MUNICIPIUL 
CODLEA 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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ANEXA 3 – PARTENER – MUNICIPIUL SĂCELE 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 3 MUNICIPIUL 
SĂCELE 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 3 MUNICIPIUL 
SĂCELE 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 3. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 3 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 

 
 

Partener 3 MUNICIPIUL 
SĂCELE 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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ANEXA 4 – PARTENER – ORAȘ GHIMBAV 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 4 ORAȘ 
GHIMBAV 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 4 ORAȘ 
GHIMBAV 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 4. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 4 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 

 
 

Partener 4 ORAȘ GHIMBAV ________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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ANEXA 5 – PARTENER – ORAȘ RÂȘNOV 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 5 ORAȘ RÂȘNOV Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 5 ORAȘ RÂȘNOV ______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 5. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 5 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 

 
 

Partener 5 ORAȘ RÂȘNOV ________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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ANEXA 6 – PARTENER – ORAȘ PREDEAL 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 6 ORAȘ PREDEAL Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 6 PREDEAL UAT Predeal va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente 
proiectului ce corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 6. 

UAT Predeal va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii 
în funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 6 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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nepoluante) __________ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) ___________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 6 ORAȘ PREDEAL ________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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ANEXA 7 – PARTENER – ORAȘ ZĂRNEȘTI 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 7 ORAȘ 
ZĂRNEȘTI 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 7 ORAȘ 
ZĂRNEȘTI 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 7. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 7 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 7 ORAȘ ZĂRNEȘTI ________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 8 – PARTENER – COMUNA BOD 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 8 COMUNA BOD Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 8 COMUNA BOD ______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 8. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 8 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 8 UAT COMUNA 
BOD 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 9 – PARTENER – UATCOMUNA CRISTIAN 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 9 UAT COMUNA 
CRISTIAN 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 9 UAT COMUNA 
CRISTIAN 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 9. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 9 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 9 UAT COMUNA 
CRISTIAN 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 10 – PARTENER – UAT COMUNA BUDILA 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 10 COMUNA 
BUDILA 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 10 UAT COMUNA 
BUDILA 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 10. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 10 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 10 UAT COMUNA 
BUDILA 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 11 – PARTENER – UAT COMUNA VULCAN 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 11 UAT COMUNA 
VULCAN 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 11 UAT COMUNA 
VULCAN 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 11. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 11 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 11 UAT COMUNA 
VULCAN 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 12 – PARTENER – UATCOMUNA SÂNPETRU 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 12 UAT COMUNA 
SÂNPETRU 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 12 UAT COMUNA 
SÂNPETRU 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 12. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 12 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 12 UAT COMUNA 
SÂNPETRU 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 13 – PARTENER – UAT COMUNA HĂRMAN 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 13 UAT COMUNA 
HĂRMAN 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 13 UAT COMUNA 
HĂRMAN 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 13. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 13 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 13 UAT COMUNA 
HĂRMAN 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 14 – PARTENER – UAT COMUNA PREJMER 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 14 UAT COMUNA 
PREJMER 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 14 UAT COMUNA 
PREJMER 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 14. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 14 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 
 

Partener 14 UAT COMUNA 
PREJMER 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 

 
 
 
 
 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 15 – PARTENER – UAT COMUNA TĂRLUNGENI 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 15 UAT COMUNA 
TĂRLUNGENI 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 15 UAT COMUNA 
TĂRLUNGENI 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 15. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 15 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 15 UAT COMUNA 
TĂRLUNGENI 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 16 – PARTENER – UAT COMUNA HĂCHIU 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 16 UAT COMUNA 
HĂLCHIU 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 16 UAT COMUNA 
HĂLCHIU 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 16. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 16 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 16 UAT COMUNA 
HĂLCHIU_ 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 17 – PARTENER – UAT COMUNA FELDIOARA 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 17 UAT COMUNA 
FELDIOARA 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 17 UAT COMUNA 
FELDIOARA 

______ va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ce 
corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 17. 

________ va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente punerii în 
funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 17 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) _____ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local)________ 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 17 UAT COMUNA 
FELDIOARA 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

ANEXA 18 – PARTENER – UAT COMUNA TELIU 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 18 UAT COMUNA 
TELIU 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 18 UAT COMUNA 
TELIU 

UAT Comuna TELIU va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente 
proiectului ce corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 18. 

UAT Comuna TELIU va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile aferente 
punerii în funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 18 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
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Anexă la cererea de finanțare  
Model B 

 

 

 

nepoluante) ____________ 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) 49.270 Euro fără TVA 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană _________________ 

 

 
 

Partener 18 UAT COMUNA 
TELIU 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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Model B 

 

 

 

ANEXA 19 – PARTENER – UAT COMUNA VAMA BUZAULUI 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 19 UAT COMUNA 
VAMA BUZAULUI 

Definirea contului de utilizator al UAT în cadrul platformei de investiții al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro 
 
Alocarea sumelor convenite pentru proiectele ce urmează a fi derulate în parteneriat 
 
Elaborarea/obținerea documentelor necesare, în limita competențelor stabilite prin 
lege, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor din cadrul documentelor 
asociate pentru realizarea proiectelor dezvoltate în cadrul  
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL /  
INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă  respectiv INVESTIȚIA I.4. 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 
Și punerea acestor documente la dispoziția liderului de parteneriat 
 
Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor 
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 

 Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului 
acord de parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 19 UAT COMUNA 
BUZAULUI 

UAT COMUNA VAMA BUZĂULUI va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile 
aferente proiectului ce corespund cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente Partenerului 
19. 

UAT COMUNA VAMA BUZĂULUI va asigura contribuția la finanțarea  cheltuielilor neeligibile 
aferente punerii în funcțiune a investițiilor/dotărilor aferente Partenerului 19 

Valoarea maximă eligibilă a activităților proprii incluse în proiect este de: 
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I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) 250.000 Euro fără TVA 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) 74.770 Euro fără TVA 

I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană 0(zero) EURO (aferent proiectului in parteneriat) 

 

 
 

Partener 19 UAT COMUNA 
VAMA BUZAULUI 

________ 
Primar al _________ 

Semnătura  
Data 
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Model B 

 

 

 

ANEXA 20 – PARTENER – AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV 
 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 20  AGENȚIA 
METROPOLITANĂ PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ 
BRAȘOV  

Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectului ”REALIZARE 
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV” depus în cadrul 
investiției . I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare 
a teritoriului și de planificare urbană  
 
Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
 
Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului acord de 
parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 20  AGENȚIA 
METROPOLITANĂ PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ 
BRAȘOV  

Nu este cazul 

 
 

Partener AGENȚIA 
METROPOLITANĂ PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ 
BRAȘOV 

________ 
DIRECTOR GENERAL _________ 

Semnătura  
Data 
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ANEXA 21 – PARTENER – ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A 
TRANSPORTULUI PUBLIC BRAȘOV 
 
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

Organizația  Roluri și responsabilități 

Partener 21 ASOCIAȚIA 
METROPOLITANĂ PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ A 
TRANSPORTULUI PUBLIC 
BRAȘOV 

Asigurarea de suport și furnizare de date în vederea dezvoltării proiectelor și ulterior pe 
parcursul procesului de evaluare și după caz, implementare a proiectelor pentru 
proiectele: 

 ”ACHIZIŢIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE NEPOLUANTE – ÎN 
ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV” depus pentru finanțare în cadrul sub-
investiției I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante) 

 ”DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) ÎN ZONA 
METROPOLITANĂ BRAȘOV”  depus pentru finanțare în cadrul sub-investiției 
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 

Contribuie la realizarea documentației de achiziție publică pentru proiectele 
implementate în parteneriat 
Contribuie la realizarea achiziției publice pentru proiectele implementate în parteneriat 
Contribuie la asigurarea managementului proiectului 
Participă la derularea activităților necesare pentru implementarea prezentului acord de 
parteneriat 

 
 
CONTRIBUȚIA LA FINANȚAREA CHELTUIELILOR TOTALE ALE PROIECTULUI 
 

Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

Partener 21 ASOCIAȚIA 
METROPOLITANĂ PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ A 
TRANSPORTULUI PUBLIC 
BRAȘOV ______ 

Nu este cazul 

 

 
 

Partener 21 ASOCIAȚIA 
METROPOLITANĂ PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ A 
TRANSPORTULUI PUBLIC 
BRAȘOV __ 

________ 
DIRECTOR GENERAL 

Semnătura  
Data 

 


