
Anexa nr. 2 

la Hotararea CJ Ialornita nr.JJg___ din 2f..rl..2020 

Programul Operational Regional 2014-2020 

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzttiei cetre o economie cu emisii sc.3.zute de carbon 

Priorltatea de investttf 3.1 · Sprijlnirea ettoentet energetice, a 
gest1on3.rii inteUgente a energiei �i a ut1l1z.3rii energlel din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv i'n cliidirile 
publice, �i ln sectorul locumtelor 

Operatiunea B - Cladiri publlce 

Ghidul Sol1cttantulu1. Condi\ii spectflce de accesare a fondurilor in cadrul apelului de prolectc cu tltful POR/2020/3/3, 1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

La depunerea cererii de [inantare 

Declaratle de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

Subsemnatul Victor Moraru , CNP ,posesor al Cl seria nr. eliberata de 
SPCLEP SLOBOZIA, 1n calitate de reprezentant legal al Unitiitii Administrativ Teritoriotii JUDtfUL 
IALOMlfA, 

Solicitant de finantare pentru proiectul CRE�TEREA EFICIENTEI ENERGETICE A �COLii 
PROFESIONALE SPECIALE "ION TEODORESCU " SLOBOZIA pentru care am depus/s-a depus prezenta 
Cerere de finantare 

Ma angajez ca Uni ta tea Administrativ Teritorialii JUDtfUL IALOMITA 

Sa asigure contributia proprie 99 . .  866,76 lei, reprezentand 2% din valoarea totala eligibila 
a proiectului, conform cererii de finantare, 

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

Sa asigure resursele financiare necesare irnplernentarf optime ale proiectului 1n conditiile 
rarnbursani ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

• Sa prezinte, la momentul contractant, hotararea de aprobare a proiectului 1n conformitate 
cu ultimul buget rezultat 1n urma evaluani tehnice �i financiare 1n care sa se rnentioneze 
sumele ce irnplica contributta solicitantului la cheltuieli eligible �i neeligibile aferente 
proiectului, 

Sa mentina proprietatea/administrarea facilitatilor construite/ modernizate/ reabilitate I 
amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achizitionate �i natura activitatti pentru 
care s-a acordat nnantare �i sa nu ipotecheze, cu exceptia situatiilor prevazute in 
contractul de fin antare, p e a  perioada de eel putin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plaiii 
finale in cadrul contractului de finantare, 

In cazul in care va primi finantare din POR 2014-2020 pentru investitii in tnfrastructura 
trebuie ca pe perioada de durabilitate sa: 

a sa men\ina investitia realizata (asigurand rnentenanta �i serviciile asociate 
necesare); 

o sa nu realizeze a modificare asupra calitatii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decat in conditiite prevazute in contractul de finantare: 

o sa nu realizeze a modificare substantiala care atecteaza natura, obiectivele sau 
conditiile de realizare �i care ar determina subminarea obiectivelor ini\iale ale 
investi\iei. 



Programul Operational Regional 2014-2020 

Ax.a pr1oritara 3: Sprijinirea trenztttet catre o economle cu emisii scazute de carbon 

Priori ta tea de investitf 3. 1 - Sprijinirea euclentet energetice, a 
gestionarii inteligente a energiei �i a utiliz1lrii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inctusiv in cladirile 
publice, �1 in sectorul locumtetor 

Opera\iunea B - Cl<1diri publice 

Ghidul Solicitantului. Condi\ii specifice de eccesere a fondurilor in cadrul apelului de pro1ecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

Sa respecte, pe durata pregatirii 1i trnpternentarti proiectului, prevederile legisla\iei 
comunitare 1; nationale in domeniul dezvottarii durabile, egalita\ii de sanse 1; 
nediscnminartt 1i egalita\ii de gen. 

Sa asigure accesibilizarea corespunzatoare a spatiului/spattilor obiect al proiectului, prin 
men\ionarea in cerin\ele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor na\ionale 1i europene aplicabile in vtgoare'. 

Sa se asigure cu privire la preluarea li respectarea recomandartlor din cadrul raportului de 
audit energetic in etapele urrnatoare de proiectare 1i executare ale proiectului, in vederea 
realizarti performantelor energetice minime impuse de legislatia na\ionala ii europeana 
apltcabila, in vigoare2• 

Sa respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, urmatoarele condi\ii: 
o sa nu se afle in stare de faliment 
o sa nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 

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

o sa nu fi fast gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru 
comiterea unei fraude/ infrac\iuni referitoare obtinerea 1; utilizarea fondurilor 
europene si/sau a fondurilor publice na\ionale aferente acestora, in conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile 1; 
completarile ulterioare. 

1 
Reglernentartle europene �i nattcnate relevante incidente: 

art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european �i al consllfului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispozttft comune privind Fondul european de dezvoltare regionata, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurata �i Fondul european pentru pescuit }i afaceri 
maritime, precum �i de stab1lire a unor dlspozttti generate pnvtnd Fondul european de dezvoltare regionala, 
Fondul social european, Fondul de coeziune �t Fondul european pentru pescuit �i afaceri maritime �i de abrogare a 
Regulamentuluf (CE) nr. 1083/2006 al Consiltulu1, 
capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 d1n 2006 privind protectta �i promovarea drepturllor persoanelor cu 
dizabilitati, republicata, cu mod1f1carile sf completarile ulterioare, 
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglement1lrii 
tehnice "Normativ privind adaptarea cl1idirilor civile �i spatiulut urban la nevofle indtviduale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051 "2012 - Revizuire NP 051 /2000" 

2 Regtementartle europene }i naticnale retevante incldente: 

Dtrect1va 2010/31 /UE a Partamentului European �1 a Consitiului din 19 mai 2010 privind perrormanta energet1ca a 
ctadirilor, 
Directiva Parlamentulu1 European }i a Consiliului nr. 2012/27 /UE privind enoeote energetlca, 
Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European �i a 
Consiliului privind pertormanta energettca a cladiritor prin stabilirea unui cadru metodologlc comparativ de calcul 
al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cenntetor minime de performania energetica a 
ctadiritor }i a elementelor acestora, 
Legea 372/2005 privind pertormanta energetica a cladlrtlor �1 legislafia subsecventii, inclusiv Ordlnut nr. 3.152 din 
15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurfl de control al slatului cu privire la aplicarea unitara a prevederitor 
tegale privind pertorrnanta energetlcii a ctadlrilor �i fnspecua sistemelor de incalzire/climatizare - 1nd1cativ PCC 
001-2013 . 

. 2 



Programul Operational Regional 2014·2020 

Axa prioritara 3: Sprfjinirea tranzi\iei c3.tre o economie cu emisii scazute de carbon 

Prioritatea de tnvesttttt 3.1 · Sprijinirea enctemet energetice, a 
gesttonartt tnteligente a energiet �; a util iz5 ri i energiei din surse 
regenerabile tn infrastructurile publice, inclusiv in cl5dirile 
publice, ?i in sectorut tocumtetor 

Operatiunea B · Clo3diri publlce 

Gh1dul Solicitantului. Canditii specifice de eccesere a fondurilor fn ca.drul apelutul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM 

Model_C 

o (Unde e cazul) sa deiina dreptul legal de a desfasura activitatile prevazute 1n 
cadrul proiectului. 

Sa notifice 01/AMPOR asupra ortcarei situatii, eveniment ori modificare care afecteaza sau 
ar putea afecta respectarea condi\iilor de eligibilitate aplicabile rnentionate in Ghidul 
solicitantului (general ji specific) \n termen de eel mult 5 zile lucratoare de la luarea la 
cunojtin\a a situatiei respective. 

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

o Sa realizeze demersurile necesare pentru 1nscrierea deflnitiva a dreptului de 
proprietate publica ji sa prezinte extrasul de carte funciara actualizat pana la data 
emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni 
de la data intrarti in vigoare a contractului de finantare, in caz contrar contratul de 
finantare va fi reziliat. 

o Sa elimine din proiect st/seu sa realizeze demersurile necesare pentru reajustarea 
proiectului 1n cazul ln care pe parcursul procesului de evaluare, seiectie ji 
contractare sunt identificate probleme marginale cu impact asupra fezabilttati! 
proiectului/probleme legate de realizarea investitiei prin raportare la drepturile 
reale permise de ghidul specific, in vederea respectarii conditiilcr prevazute de 
acesta 1i in conformitate cu notificarile rezultate in cadrul procesului rnentionat, in 
caz contrar cererea de finantare 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 evaluarf tehnice ji financiare in care sa se men\ioneze sumele ce 
irnplica contributia solicitantului/partenerilor la cheltuieli eligibile ji neeligibile 
aferente proiectului, inclusiv cu includerea cheltuielilor pe neeligibil pentru 
activitatile marginale. 

o Sa realizeze demersurile necesare pentru detinerea dreptului legal pentru a 
destasura activitattle prevazute in cadrul proiectului, inclusiv sa realizeze 
demersurile necesare pentru obtmerea autorizatiet de construire ji /sau a 
avizelor/acordurilor legate necesare pentru implementarea activitatilor 
proiectului, cu respectarea termenelor prevazuts in cadrul ghidului specific 
aplicabil ji in cadrul contractului de finantare (daca este cazul). 

Semnatura: 

Nume, prenume 

VICTOR MORARU 

Data: 

---·---------· -------------------------- 


