
Programul Operatfona[ Regional 2014·2020 

Axa prioritara 3: Sprijinirea trenzlpet c!tre o economie cu emhll sc.izute de carbon 

Prioricatea de 1nvestitii 3.1 · Sprljlnirea eflcien�ei energet1ce, a 
gestionar11 lnteUgente a energiei �1 a utll12ar11 energ1ei dln surse 
regenerabHe in infrastructurlle publice, lnclusiv in cladirlle 
publice, �i in sectorul tocutntelor 

Opera;iunea S � Clildiri pubtice 

Anexa nr.2 
la 1-foUirdrea Consiliului Judetean lalomita 

nr. /At, din Qlg2020 

Ghidul Sollc:itantulut. Condltll speciffca de accesere a fondurllor fn cadrul apefulul de profecte cu tltlul POR/2020/3/3, 1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

La depunerea cererii de [inantore 

Dec!ara\ie de angajament 

Pentru Solicltant individual sau membrii ai parteneriatului 

Subsemnatul Moraru Victor , CNP 
SPCLEP SLOBOZIA, in calitate de 
JUDE"[UL IALOMITA, 

Solicitant de finan\are/ solicitant de fmantare-rnernbru ln cadrul parteneriatului/ Solicitant de 

ftnantare-Lider de proiect in cadrul parteneriatului pentru proiectul ,,Cre�terea eficten\ei 
energetice pentru Cladirea Comandamentuluf - Pavilion A (Centruf Militar Jude\ean Ialomita)". 
pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de ·finan\are 

Ma angajez ca UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL IALOMITA, 

Sa asigure contrtbutta proprie 115.446, 52 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila 
a proiectului, conform cererif de itnaniare, 

Sa finanteze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 

Sa asigure resursele financiare necesare Irnplernentarti optime ale proiectului ln condi\iile 
ramburssr» ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

Sa prezinte, la momentul contractani, hotararea de aprobare a proiectului 1n conformitate 
cu ultimul buget rezultat in urma evaluarii tehnice 1i financiare 1n care sa se rnennoneze 
sumele ce trnpttca contributia solicitantului la cheltuieli eligible 1i neeligibile aferente 
proiectului, 

Sa men\ina proprietatea/administrarea facilita\ilor construite/ modernizate/ reabilitate I 

amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achizi\ionate 1i natura activitatf pentru 
care s-a acordat finantare �i sa nu ipotecheze, cu exceptia situatiitor prevazute ln 
contractul de nnantare, pe o pertoada de eel pupn 5 (cinci ani) ani de la efectuarea platii 
finale in cadrul contractului de ftnantare, 

In cazul ln care va primi ftnantare din POR 2014-2020 pentru investitf in infrastructura 
trebuie ca pe perioada de durabilitate sa: 

o sa men\ina investi\ia realizata (asigurand mentenan\a 1i serviciile asociate 
necesare); 

o sa nu realizeze o modificare asupra calita\ii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decat in conditiile prevazute in contractul de finantare; 

.,posesor al Cl seria , nr.  eliberata de 

reprezentant legal al UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE 



Programul Operatlcnet Regional 2014-2020 

Axa priorltar.! 3: Sprljinirea tranzi�iei catre o e-conomie cu emfsii scazute de carbon 

Prioritatea de investl�ii 3. 1 - Spr1jinirea ettctentet energetice, a 
gestlon3.rii lntellgente a energlei �i a utilizarii energiel din surse 
regenerablle in infrastructurHe publice, lnclusiv in ctadirile 
publice, �i in sectorut loculntelor 

Operaflunea B - Clidiri publice 

Ghidul Solicltantulul. Condifii specific:e de accesere a fondurilor In cadrul apelulut de protecte cu titlul POR/2020/J/J.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

o sa nu realizeze o modificare substantiala care atecteaza natura, obiectivele sau 
condi\iile de realizare �i care ar determina subminarea oblectivelor lniiiale ale 
investitiet. 

Sa respecte, pe durata pregatirii �i trnplernentarit proiectului, prevederile legislatiei 
comunitare �i nationale in domeniul dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse ii 
nediscrirninartt ii egalita\ii de gen. 

Sa asigure accesibilizarea corespunzatoare a spatiulut/spatitlor obiect al proiectului, prin 
men\ionarea 1n cerintele de proiectare din caietul de sarclni pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor nationale �i europene aplicabile ln vigoare'. 

Sa se asigure cu privire la preluarea ii respectarea recornandaritor din cadrul raportului de 
audit energetic in etapele urrnatoare de proiectare ii executare ale proiectului, 1n vederea 
reatizartt performantelor energetice minime impuse de tegistatia na\ionala 1i europeana 
apticabtta, ln vigoare2• 

Sa respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urrnatoarele conditti: 
o sa nu se afle ln stare de faliment 
o sa nu fie 1n dificultate, ln conformitate cu prevederile Regulamentului (UEJ NR. 

651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piata interna ln aplicarea articolelor 107 ji 108 din tratat. 

o sa nu fi fast gasit vinovat, printr-o hotarare [udecatoreasca definitiva, pentru 
comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea 1i utilizarea fondurilor 

1 Reglementdrile europene �i nattonete relevante inc1dente: 

art. 7 al Regulamentuluf (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european ;;1 al consilfului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dlspoztttt comune priv1nd Fondul european de dezvoltare regional3, Fondul social european, 
Fondul de coezfuoe, Fondut european agricol pentru dezvoltare rurata �i Fondul european pentru pescuit jl afaceli 
maritime, precum �f de stabillre a unor dlspozf\ii generate pr1vind Fondul european de dezvottare regional!, 
Fondul social european, Fondul de coezlune �I Fondul european pentru pescult �1 afacerl maritime �1 de ebrogare a 
Regulamentulul (CE) nr. 1083/2006 al Consillului, 
cap1tolul IV Acceslbilltate din Legea nr. 448 d1n 2006 privlnd protectta $1 promovarea drepturflor persoanetor cu 
dizabHfta�i, republicata, cu modiflcarile s1 completari\e u{terioare, 
Ordinut minlstrului dezvoltarii regionale st administratie1 publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement,3rii 
tehnice "Normativ privind adaptarea cl3dirilor civile �l spatiulul urban la nevoile Individuate ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 · Revizuire NP 051/2000 •• 

z Reglementarite europene $i nationete relevante inc1dente: 

Directtva 2010/31/UE a Parlamentului European �i a Consiliului din 19 mai 2010 privtnd performenta energetlca a 
clildirllor, 
Directiva Partamentului European �1 a Consilfuluf nr. 2012/27/UE privind eficlenta energetica, 
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directive! 2010/31 /UE a Parlamentu{ul European �i a 
Consiliului prlvind pertcrmanta energetica a cladtrtlor prin stabillrea unu1 cadru metodologic comparativ de calcul 
al nivelurilor optlme, din punctul de vedere al costurilor, ale cerlntelor mlnime de performanta energetica a 
cl3dirilor ?i a elementelor acestora, 
Legea 372/2005 privind perrorrnanta energet1ca a dadirllor �1 legislafia subsecventa, lncluslv Ord1nul nr. 3 .152 din 
1 s octombrte 2013 pentru aprobarea Procedur11 de control al statulul cu pr1vire la aplicarea unttara a prevederilor 
lega(e ptivind performanta energetlca a cl&dtr1lor �i lnspectta sistemelor de inc!tzlre/climatizare · lndicativ PCC 
001-2013. 



Programul Operettonet Regional 2014-1020 

Axa prforltara 3: Sprljinirea tranzt�iei cstre o economie cu emlsii scazute de carbon 

Prioritatea de Investittt 3.1 · Sprijinirea ef1cien�ei energetlce, a 
gestionarii fnteligente a energiel �I a utH!zarii energlei din surse 
regenerabtle in fnfrastructurfle publ1ce, inclusiv in ctadirile 
publice, �i in sectorul locuintelor 

Opera;iunea B • Cladiri publfce 

Ghidul Solicita.ntulul. Condiili specffice de accesare a fondurllor in cadrul apelulul de profecte cu titlu\ POR/2020/J/J.1/B/2/NE,SE,SM 

Mode-l_C 

europene st/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, 1n conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu rnodificarile �i 
cornpletarile ulterioare. 

o (Unde e cazul) sa detina dreptul legal de a desfasura activitatile prevazute in 
cadrul proiectului. 

Sa notifice 01/AMPOR asupra oncare: situatii, eveniment ori modificare care atecteaza sau 
ar putea afecta respectarea condi\iilor de eligibilitate aplicabile men\ionate in Ghidul 
solicitantului (general ji specific) in termen de eel mutt 5 zile lucratoare de la luarea la 
cuno�tin\a a sttuatiei respective. 

(Unde este cazul - daca depune documentele de proprietate cu inscriere provizorie) 

o Sa realizeze demersurile necesare pentru 1nscrierea definitiva a dreptului de 
proprietate publica �i sa prezinte extrasul de carte funciara actualizat pana la data 
emiterii autoriza\iei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni 
de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare, in caz contrar contratul de 
fmantare va fi rezlliat. 

o Sa elimine din proiect si/sau sa realizeze demersurile necesare pentru reajustarea 
proiectului in cazul in care pe parcursul procesului de evaluare, selectie �i 
contractare sunt identificate probleme marginale cu impact asupra fezabilita\ii 
proiectului/probleme legate de realizarea investi\iei prin raportare la drepturile 
reale permise de ghidul specific, in vederea respectarti condi\iilor prevazute de 
acesta ji in conformitate cu notificartte rezultate in cadrul procesului men\ionat, in 
caz contrar cererea de finan\are va fi dectarata neeligibila. 

o Sa prezinte, in termenul maxim din etapa precontractuala, respectiv in termen de 
30 de zile calendaristice de la primirea notificarii privind demararea respectivei 
etape, hotararea de aprobare a proiectului in conformitate cu ultimul buget 
rezultat in urma evatuarti tehnice ji financiare in care sa se men\ioneze sumele ce 
irnplica ccntributia solicitantului/partenerilor la cheltuieli eligibile ji neeligibile 
aferente proiectului, inclusiv cu includerea cheltuielilor pe neeligibil pentru 
activitatite marginale. 

o Sa realizeze demersurile necesare pentru de\inerea dreptului legal pentru a 
desfasura activita\ile prevazute 1n cadrul proiectului, inclusiv sa realizeze 
demersurile necesare pentru ob\inerea autoriza\iei de construire si/sau a 
avizelor/acordurilor legate necesare pentru implementarea activitatilor 
proiectului, cu respectarea termenelor prevazute in cadrul ghidului specific 
aplicabil 1i in cadrul contractului de finan\are (daca este cazul). 

Sernnstura: 

Nume, prenume 

Semncitura reprezentantului legal al solicitantului 

Data: 


