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1 Prevederi generale 

1.1 Scopul instrucţiunii 

Prezenta Instrucţiune are scopul de a facilita înţelegerea şi aplicarea corectă şi unitară 
la nivel naţional a reglementărilor legale privind regimul juridic al bunurilor achiziţionate, 
construite sau modernizate din investiţiile finanţate prin Fondul naţional pentru Dezvol-
tarea Regională (în continuare – bunuri finanţate din FNDR), de a susţine realizarea 
eficientă a sarcinilor Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR), a drepturilor şi obligaţi-
unilor Beneficiarilor legate de managementul bunurilor publice în procesul implementă-
rii şi la finalizarea proiectelor selectate pentru a fi finanţate din FNDR. Reieşind din 
scopurile propuse Instrucţiunea include informaţii şi recomandări privind:   

  Titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor finanţate din FNDR; 

  Atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi a Beneficiari-
lor în  administrarea bunurilor finanţate din FNDR; 

  Contabilizarea procurărilor de bunuri, a executării de lucrări sau prestare de ser-
vicii  pentru necesităţile proiectelor finanţate din FNDR;  

  Transmiterea bunurilor finanţate din FNDR la balanţa APL-lor – Beneficiari ai pro-
iectului; 

  Punerea în exploatare obiectivelor  finanţate din FNDR;  

  Documentele ce vor trebui întocmite de ADR şi Beneficiari.  

  

1.2 Legislaţia aplicabilă  

Dobândirea şi realizarea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi asupra 
imobilelor care au fost obţinute din alocaţiile FNDR, atribuţiile şi responsabilităţile 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională, drepturile şi obligaţiile Beneficiarilor în raport cu 
bunurile finanţate din FNDR sunt determinate şi reglementate prin: 

 Legislaţia generală privind administraţia publică; 

 Legislaţia generală privind dreptul de proprietate publică, evidenţa şi administra-
rea bunurilor publice; 

 Legislaţia generală privind alocarea resurselor bugetare, evidenţa şi utilizarea in-
vestiţiilor finanţate de la buget; 

 Legislaţia specială privind achiziţiile publice; 

 Legislaţia specială privind dezvoltarea regională; 

 Legislaţia specială privind prestarea serviciilor de utilitate publică. 

 

În Anexa 1 la prezenta Instrucţiune sunt enumerate principalele acte legale primare şi 
acte regulatorii secundare în care se conţin principii şi reglementări relevante privind 
managementul proprietăţii publice în cadrul proiectelor finanţate din FNDR. 
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2 Dobândirea de către Beneficiari a dreptului de proprietate asu-
pra bunurilor finanţate din FNDR  

2.1 Titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor finanţate din FNDR  

În corespundere cu legislaţia1, patrimoniul public poate aparţine cu drept de proprietate 
doar persoanelor juridice de drept public:  

 Statul Republica Moldova; 

 Raioanele - unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II; 

 Satele (comunele), oraşele (municipiile) - UTA de nivelul I; 

 Unitatea teritorial autonomă (UTA) Găgăuzia. 

 

Autorităţile administraţiei publice exercită dreptul de proprietate publică:  

 În privinţa proprietăţii de stat - Guvernul, prin intermediul organelor centrale de 
specialitate şi al altor autorităţi administrative;  

 În privinţa proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale - autorităţile administraţiei 
publice ale unităţilor administrativ-teritoriale (APL). 

 

Bunurile finanţate din FNDR sunt destinate Beneficiarilor de proiect care sunt recunos-
cuţi de lege drept titulari ai dreptului de proprietate publică. Dreptul de proprietate asu-
pra bunurilor rezultate din implementarea proiectelor finanţate din FNDR aparţine Be-
neficiarilor investiţiilor din FNDR - unităţile administrativ-teritoriale (APL) identificate în 
Documentul Unic de Program (DUP) şi în Decizia CNDRE privind aprobarea finanţării 
din FNDR. Unităţile administrativ-teritoriale (APL) dobândesc dreptul de proprietate în 
calitate de primi proprietari ai bunurilor finanţate din FNDR în temeiul prevederilor Legi 
523-XIV din16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale, art.2 literele b) şi g): 

 "Articolul 2. Dobândirea dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-
teritoriale 

Dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale poate fi dobândit:  

a) prin achiziţii publice, realizate în condiţiile legii;  

b) prin obţinerea de venituri şi bunuri în condiţiile legii;..."  

 

Unităţile administrativ-teritoriale (APL) identificate în Documentul Unic de Program 
(DUP) obţin dreptul de proprietate asupra bunurilor rezultate din implementarea proiec-

                                                
1
 Codul Civil, art. 192, art. 193, art. 296;  

Legea 764/27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, art.3, art.4;  

Legea 523/16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  art. 2, art. 3, art. 4;  

Legea 436/28.12.2006 privind administraţia publică locală art.4, art.5, art. 77, art. 80;  

Legea 436/06.11.2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului);  

Legea 121/04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.5, etc. 
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telor finanţate din FNDR indiferent de faptul dacă au contribuit cu surse bugetare pro-
prii la realizarea proiectului şi indiferent de mărimea contribuţiilor.  

În cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale (APL) sunt Beneficiari ai ace-
luiaşi proiect finanţat din FNDR, precum şi în cazul proiectelor realizate în parteneriat 
cu sectorul privat, unităţile administrativ-teritoriale (APL) pot obţine cote-părţi (cote ide-
ale) în investiţia realizată cu suportul FNDR. Beneficiarii-coproprietari îşi realizează 
drepturile asupra proprietăţii comune în condiţiile legii, în corespundere cu DUP, Deci-
zia CNDRE privind aprobarea finanţării din FNDR şi acordurile semnate în procesul 
implementării şi la finalizarea proiectului finanţat din FNDR. 

2.2 Rolul ADR în materializarea investiţiilor din FNDR  

În corespundere cu Legea 438/28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica 
Moldova, Hotărârea Guvernului RM 127/08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare 
a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională şi Manual ope-
raţional al FNDR, implementarea proiectelor finanţate din FNDR constă în procurare de 
bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii, în condiţiile legislaţiei privind re-
sursele bugetare şi achiziţiile publice. Potrivit competenţelor stabilite şi în baza acordu-
rilor semnate pentru implementarea proiectelor, Agenţiile de Dezvoltare Regională 
(ADR) sunt organizatorii implementării proiectelor selectate pentru a fi finanţate din 
FNDR.  

În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de formare şi utilizare a mij-
loacelor FNDR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008, şi Ma-
nualul operaţional al FNDR, aprobat de CNDR, după deschiderea finanţării din FNDR, 
ADR-le efectuează coordonarea generală a procesului de implementare a proiectelor: 
gestionează transferul fondurilor aprobate pentru proiecte; administrează procesul de 
achiziţii publice prin contactare de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile proiectu-
lui, monitorizează realizarea achiziţiilor publice, participă la recepţionare bunurilor, lu-
crărilor, serviciilor.  

Atribuţiile ADR-lor legate de managementul proprietăţii publice în cadrul proiectelor fi-
nanţate din FNDR se limitează la gestionarea şi evidenţa contabilă a operaţiunilor fi-
nanciare întru executarea contactelor de achiziţii publice. ADR-le nu obţin dreptul de 
proprietate asupra bunurilor achiziţionate, construite sau modernizate din investiţiile fi-
nanţate prin FNDR. Bunurile finanţate din FNDR nu se afla la balanţa ADR-lor care 
doar efectuează contabilizarea temporară şi transmiterea ulterioară a acestor bunuri ti-
tularilor legali - Beneficiarii de proiect care sunt recunoscuţi de lege drept titulari ai 
dreptului de proprietate publică.  

2.3 Contabilizarea temporară la ADR-ri a bunurilor finanţate din FNDR  

În corespundere cu Legea 438/28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica 
Moldova, Hotărârea Guvernului RM 127/08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare 
a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională, Manual opera-
ţional al FNDR şi legislaţia privind achiziţiile publice, ADR-le: 

  Efectuează lucrările de contabilitate primară cu privire la utilizarea FNDR; 

  Păstrează conturile, registrele, tranzacţiile financiare pentru proiectele finanţate 
din FNDR, documentele de implementare a proiectelor; 

  Poartă răspundere pentru întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, po-
trivit legislaţiei. 
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Varianta 1 

În procesul de implementare a proiectelor finanţate din FNDR ADR-rile îndeplinesc 
funcţiile executorilor de buget şi efectuează contabilizarea temporară a procesului de 
achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii în scopurile proiectului, cu transmiterea ul-
terioară către Beneficiarii/titularii  finali a bunurilor finanţate din FNDR în corespundere 
cu Anexa nr.3 la Instrucţiunea Ministerului Finanţelor al RM nr.93 din 19 iulie 2010 
"MODUL DE EVIDENŢĂ a investiţiilor şi reparaţiilor capitale efectuate din diferite surse 
de finanţare", secţiunea V. "FINANŢAREA INVESTIŢIILOR CAPITALE PRIN INTER-
MEDIUL  EXECUTORILOR DE BUGET,  LA BALANŢA CĂRORA NU SE AFLĂ OB-
IECTUL DE INVESTIŢII CAPITALE"2.  

Varianta 2 

În procesul de implementare a proiectelor finanţate din FNDR ADR-rile efectuează con-
tabilizarea temporară a procesului de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii în 
scopurile proiectului în corespundere cu Instrucţiunea Ministerului Finanţelor al RM 
nr.93 din 19 iulie 2010 secţiunea ”Conturi extrabilanţiere"3.  Pe parcursul implementării 
proiectelor şi/sau la finalizarea lor bunurile finanţate din FNDR se transmit Beneficiari-
lor de proiect - titularii legali ai dreptului de proprietate asupra investiţiilor finanţate din 
FNDR.  

Varianta X 

În procesul de implementare a proiectelor finanţate din FNDR ADR-le efectuează con-
tabilizarea temporară a procesului de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii în 
scopurile proiectului în corespundere cu .... Pe parcursul implementării proiectelor 
şi/sau la finalizarea lor bunurile finanţate din FNDR se transmit Beneficiarilor de proiect 
- titularii legali ai dreptului de proprietate asupra investiţiilor finanţate din FNDR.  

Rolul ADR-lor în calitate de  executori de buget impune atît transmiterea contabilă a 
bunurilor, lucrărilor, serviciilor achiziţionate din sursele bugetare ale FNDR la balanţa 
unităţilor administrativ-teritoriale (APL) identificate în calitate de Beneficiari ai proiecte-
lor, cît şi transmiterea efectivă a acestor bunuri către Beneficiari. 

                                                
2
 Anexa nr.3 la Instrucţiunea Ministerului Finanţelor al RM nr.93 din 19 iulie 2010 "MODUL DE EVIDENŢĂ a investiţiilor 

şi reparaţiilor capitale efectuate din diferite surse de finanţare", secţiunea V. "FINANŢAREA INVESTIŢIILOR CAPITALE 
PRIN INTERMEDIUL  EXECUTORILOR DE BUGET,  LA BALANŢA CĂRORA NU SE AFLĂ OBIECTUL DE INVESTIŢII 
CAPITALE". 

"29. Volumul lucrărilor efectuate şi finanţării aferente investiţiilor capitale se reflectă în subcontul 203 “Cheltuieli bugeta-
re pentru investiţii capitale” şi subcontul 231 “Finanţarea din buget a investiţiilor capitale”. Anual, la finele anului bugetar 
în exerciţiu, executorii de buget, prin intermediul cărora au fost efectuate investiţiile capitale, urmează să transmită vo-
lumul lucrărilor efectuate la balanţa executorului de buget la balanţa căruia se află obiectul de construcţie.  

30. Transmiterea volumelor de lucrări aferente investiţiilor capitale efectuate prin intermediul executorilor căreia nu-i 
aparţine obiectul de construcţie la balanţa executorului de buget la balanţa căreia se numără obiectul de construcţie se 
reflectă în evidenţa contabilă în felul următor:.." 

3
 Instrucţiunea Ministerului Finanţelor al RM nr.93 din 19 iulie 2010 "MODUL DE EVIDENŢĂ a investiţiilor şi reparaţiilor 

capitale efectuate din diferite surse de finanţare", secţiunea "Conturi extrabilanţiere" 

"234. În conturile în afara bilanţului se ţine evidenţa bunurilor aflate provizoriu în instituţie şi care nu-i aparţin (mijloace 
fixe arendate, valori materiale primite în custodie sau pentru prelucrare), precum şi a formularelor de valoare, biletelor 
de repartizare la casele de odihnă şi sanatorii etc. Evidenţa în conturile în afara bilanţului se ţine conform sistemului 
simplu.  

Toate valorile în mărfuri şi materiale, precum şi mijloacele fixe arendate, ţinute la evidenţă în conturile în afara bilanţului, 
sânt inventariate în ordinea şi termenele stabilite pentru valorile ţinute la evidenţă în bilanţ.  

Pentru evidenţa bunurilor indicate se folosesc următoarele conturi în afara bilanţului: ..."  
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3 Transmiterea în exploatare a obiectivelor finanţate din FNDR  

3.1 Transmiterea intermediară/parţială a bunurilor finanţate din FNDR de 
la ADR-ri la balanţa Beneficiarilor de proiect (APL)   

Având în vedere că achiziţiile bunurilor finanţate din FNDR se realizează pe etape, iar 
ADR-le nu au capacităţile necesare pentru a asigura integritatea bunurilor achiziţionate 
pînă la finalizarea procesului de implementare a proiectului, la finalizarea fiecărei etape 
a achiziţiilor publice ADR-le urmează să asigure în mod operativ transmiterea interme-
diară/parţială a bunurilor finanţate din FNDR în posesia reală a Beneficiarilor de proiect 
- unităţile administrativ-teritoriale (APL). În dependenţă de specificul proiectului, în afa-
ră de formularele contabile şi facturile prevăzute de reglementările privind evidenţa 
contabilă a investiţiilor finanţate din buget, transmiterea intermediară/parţială a bunuri-
lor finanţate din FNDR în posesia APL-lor urmează a fi confirmată prin proces-verbal 
potrivit modelului de la Anexa nr. 2 la prezenta Instrucţiune. În dependenţă de specifi-
cul proiectului, procesul-verbal de transmitere va stipula angajamentele Beneficiaru-
lui/proprietarului, cum ar fi: 

  Angajamentele Beneficiarului/proprietarului privind asigurarea integrităţii bunurilor 
preluate; 

  Angajamentele Beneficiarului/proprietarului privind abţinerea de la folosi-
rea/exploatarea bunurilor până la transmiterea finală şi punerea în exploatare a 
obiectivelor finanţate din FNDR;  

  Trecerea drepturilor şi a obligaţiilor  de cumpărător/beneficiar, inclusiv a drepturi-
lor de a înainta reclamaţii şi acţiuni privind defectele bunurilor achiziţionate; 

  Trecerea riscurilor de pieire fortuită a bunurilor transmise. 

 

3.2 Precondiţii pentru punerea în exploatarea obiectivelor finanţate din 
FNDR  

Finalizarea proiectului finanţat din FNDR şi punerea în exploatare a obiectivelor finan-
ţate din FNDR este posibilă după constatarea de către ADR a condiţiilor necesare pen-
tru funcţionarea eficientă şi durabilă a complexului patrimonial edificat sau modernizat 
din sursele FNDR. În acest scop ADR: 

  Efectuează expertiza modelului economico-juridic determinat de către Beneficiar 
pentru exploatarea bunurilor finanţate din FNDR; 

  Analizează deciziile APL, proiectele de contracte, actele de constituire şi alte do-
cumente necesare pentru implementarea modelului economico-juridic de exploa-
tare a bunurilor finanţate din FNDR; 

  Evaluează capacitatea operatorului economic preconizat pentru gestiunea bunu-
rilor finanţate din FNDR; 

  Constituie comisia de transmitere-preluare finală şi punere în exploatare a obiec-
tivelor finanţate din FNDR.  

 

3.3 Comisia de transmitere-preluare finală şi punere în exploatare a obiec-
tivelor finanţate din FNDR  

Transmiterea-preluarea finală şi punere în exploatare a obiectivelor finanţate din FNDR 
se efectuează de către a Comisie constituită prin ordinul ADR (MCDR) care va include: 
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  Un reprezentantul al MCDR; 

  Un reprezentantul al ADR; 

  Câte un reprezentant desemnat prin decizia consiliului local al fiecărui Beneficiar 
şi/sau Partener al proiectului. 

 

3.4 Procesul-verbal de transmitere-preluare finală şi punere în exploatare 
a obiectivelor finanţate din FNDR  

Transmiterea-preluarea finală şi punerea în exploatare a obiectivelor finanţate din 
FNDR se consemnează în procesul-verbal întocmit potrivit modelului de la Anexa nr. 3 
la prezenta Instrucţiune care va consemna angajamentele Beneficiarului/proprietarului 
privind: 

  Exploatarea patrimoniului finanţat din FNDR cu diligenţa unui bun proprietar; 

  Folosirea conform destinaţie a patrimoniului finanţat din FNDR, în interesul co-
munităţii locale şi a colectivităţilor din regiune; 

  Extinderea continuă a serviciilor pentru comunităţile învecinate; 

  Păstrarea şi folosirea patrimoniului finanţat din FNDR cu diligenţa unui bun pro-
prietar; 

  Exercitarea controlului cuvenit asupra  procesului de exploatare economică a pa-
trimoniului finanţat din FNDR; 

  Prudenţa şi evitarea riscurilor legate de pierderea, grevarea dreptului de proprie-
tatea asupra patrimoniului finanţat din FNDR; 

 

Procesul-verbal de transmitere-preluare finală şi punere în exploatare a obiectivelor fi-
nanţate din FNDR se aprobă prin ordinul ADR (MCDR). 

Beneficiarii proiectelor - unităţile administrativ-teritoriale (APL) ţin evidenţă bunurilor fi-
nanţate din FNDR în corespundere cu Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr.94 din 
19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în con-
tabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor.  

După luarea la evidenţa contabila a UAT/APL a investiţiei fizice realizate din FNDR, 
prin decizia  consiliului local aceste obiective pot fi transmise în gestiunea operatorului 
economic - întreprindere municipală, societate comercială etc., UAT/APL păstrându-şi 
drepturile şi obligaţiile de proprietar al acestor bunuri. 

Beneficiarii proiectelor - unităţile administrativ-teritoriale (APL) îşi exercită dreptul de 
proprietate asupra bunurilor finanţate din FNDR în condiţiile legii, cu respectarea anga-
jamentelor asumate prin documentele depuse la etapa de aplicare pentru proiect, acte-
le de implementare şi finalizare a proiectului. 
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Anexa1: Acte normative de referinţă 

privind realizarea dreptului de proprietate publică asupra 

obiectivelor finanţate din FNDR 

 

 Codul civil 1107/06.06.2002 )art.192, art. 193, art. 296 etc.)  

  Strategia Naţională de Decentralizare, aprobată de Parlament la 05.04.2012 

  Legea 764/27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova  

  Legea 523/16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale 

  Legea 436/28.12.2006 privind administraţia publică locală  

  Legea 436/06.11.2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (muni-
cipiului)  

  Legea 397/16.10.2003 privind finanţele publice locale  

  Legea contabilităţii 113/27.04.2007 

  Legea 121/04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

  Legea 438/28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova  

  Legea 435/28.12.2006 privind descentralizarea administrativă  

  Legea 91/05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor 

 Legea 509 /22.06.95 drumurilor  

 Legea 179/10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat 

  Legea 534/13.07.95 cu privire la concesiuni 

  Legea 488/08.07.99 exproprierii pentru cauză de utilitate public 

  Legea 1402/24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală  

  Legea 272/10.02.1999 cu privire la apa potabilă  

  Legea apelor 272/23.12.2011 (va intra în vigoare la 26.10.2013)  

  Legea 1347/09.10.97 privind deşeurile de producţie şi menajere  

  HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategi-
ei naţionale de dezvoltare regională 

  HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 127/08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a 
Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională 

  Documentul unic de program pentru anii 2010-2012, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr.772 din 26.08.2010 

  HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 387 din 06.06.1994 cu privire la aprobarea Regula-
mentului-model al întreprinderii municipale  

  HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 568 din 387 06.05.2008 cu privire la organizarea 
evidenţei proprietăţii publice şi circulaţia acesteia 

  HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice  

  Ministerul Finanţelor Ordin nr.98 din 28.11.2005 cu privire la aprobarea Normelor 
metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional 
prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor  
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  Ministerul Finanţelor, Ordin nr.93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţi-
unii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice  

  Ministerul Finanţelor, Ordin nr.94 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţi-
unii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primă-
riilor satelor (comunelor), oraşelor 
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Anexa 2: ACT de predare – preluare a bunurilor finanțate din FNDR 

 

Localitatea_______________                            ”___”____________2012 

  

 

Agenția de Dezvoltare Regională ____________________ reprezentată legal de 
_____________________________, Directorul Agenţiei (în continuare – ADR),  

și 

Unitatea administrativ-teritorială/APL, prin reprezentantul legal 
__________________________, primarul satului _________________________ (în 
continuare – Beneficiar), 

denumite în continuare “ PĂRŢI”, au semnat prezentul Act cu privire la următoarele: 

 

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de formare şi utilizare a 
mijloacelor FNDR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008, Do-
cumentul unic de program pentru anii 2010-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.772 din 26.08.2010, Decizia CNCDR privind aprobarea finanţării din FNDR şi Acor-
dul de implementare a Proiectului 

______________________________________________________________(în conti-
nuare – Proiect), 

ADR ____________________ a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice 
de bunuri, lucrări, servicii potrivit Anexei 1 la prezentul Act. cu valoarea totală de 
(________________________________________________) lei.  

(cu cifre şi litere)  

 

2. Bunurile, lucrările, serviciile finanțate din FNDR menționate la pct. 1 al prezentului 
Act se transmit gratuit în proprietatea Beneficiarului 
____________________________________________. 

 

3. ADR transmite Beneficiarului ____________________________________________ 
copiile documentelor privind achizițiile publice efectuate conform Anexei nr.2 la prezen-
tul Act. 

 

4. Bunurile transmise urmează a fi reflectate în evidența contabilă a Beneficiarului 
______________ în corespundere cu cerințele actelor normative aplicabile. 

 

5. Din momentul semnării prezentului Act asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii for-
tuite a bunurilor recepționate, precum și obligația Beneficiarului de a asigura integrita-
tea bunurile transmise și de a le folosi conform destinației.  
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6. Până la semnarea actului (procesului-verbal) privind finalizarea implementării Pro-
iectului Beneficiarul nu este în drept să folosească/exploateze bunurilor transmise sau 
să acorde terților dreptul de utilizare aceste bunuri. 

  

7. După expirarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarul este obligat să 
păstreze și să pună la dispoziția ADR, AAP si a oricărei alte autorități abilitate cu funcții 
de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente Proiectului.  

 

 Din partea ADR: Din partea Beneficiarului: 

________________  

(semnătura)  

________________ 

(semnătura)  

  

L.Ş. 

______________ 

(numele, prenumele) 

______________  

(numele, prenumele) 

_________________ 

(semnătura)  

_________________  

(semnătura)  

  

L.Ş.  

_________________ 

(numele, prenumele)  

_________________  

(numele, prenumele)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1  

la actul de predare-preluare 
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nr._____ din________  

  

Bunurile, lucrările, serviciile finanțate din FRNDR în cadrul Proiectului 
_________________________________________________________ 

transmise gratuit Beneficiarului 
______________________________________________________ 

  

 Bunurile, lucrările, serviciile Valoarea (lei) 

1.   

1.1.   

1.2.   

2.    

2.1.   

2.2.   

3.   

3.1.   

3.2.   

4.   

5.   

 Total  

  

 Din partea ADR: 

 

Din partea Beneficiaru-
lui: 

_________________  

(semnătura)  

_________________ 

(semnătura)  

  

L.Ş. 

_________________ 

(numele, prenumele) 

_________________  

(numele, prenumele) 

_________________ 

(semnătura)  

_________________  

(semnătura)  

  

L.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2  

la actul de predare-preluare 
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nr._____ din________ 

 

Documentele aferente bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate din FRNDR 

în cadrul Proiectului 
_______________________________________________________________ 

transmise Beneficiarului 
____________________________________________________________ 

  

 Descrierea documentului Numărul de pagini 

1. Contracte  

1.1.   

1.2.   

2.  Documentația tehnică, de proiectare şi deviz  

2.1.   

2.2.   

3. Documentația de recepționare   

3.1.   

3.2.   

4. Documentația contabile  

4.1.   

5. Alte documente  
 

  

Din partea ADR: 

 

Din partea Benefi-
ciarului: 

_________________  

(semnătura)  

_________________ 

(semnătura)  

  

L.Ş. 

_________________ 

(numele, prenumele) 

_________________  

(numele, prenumele) 

_________________ 

(semnătura)  

_________________  

(semnătura)  

  

L.Ş.  
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APROBAT 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  
______________________________  
(funcţia)  
________________ _____________  
(semnătura) (numele, prenumele)  
“___”_____________________2012 

 

 

 Anexa 3: Proces-verbal 

privind implementarea proiectului finanțat din FNDR 

_____________________________________________________________________ 

 

Localitatea_______________                        ”___”____________2012 

  

1. Obiectivul realizat din FNDR: 

_____________________________________________________________________ 

Edificat prin implementarea Proiectului finanțat din FNDR 

_____________________________________________________________________, 

în corespundere cu Documentul unic de program pentru anii 2010-2012, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.772 din 26.08.2010, și Decizia CNDRE privind aprobarea fi-
nanţării din FNDR,  

în cadrul Acordului de implementare a Proiectului nr._____ din __________________ 

 

2. Comisia de recepție finală: 

Preşedinte:__________________________________   

(numele, prenumele, semnătura) 

Membri: 

1. _____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

2. _____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

3. _____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

4. _____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

5. _____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 
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Cu participarea Beneficiarului:  

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

 

3. Comisia de recepţie, în urma examinării şi evaluării activităților realizate, 
a constatat următoarele:  

3.1. Proiectul finanțat din FNDR 
________________________________________________________ 

a fost implementat în totalitate la data de _______________________ 2012;  

3.2. Valoarea obiectivului este de _____________ 
(___________________________________) lei.  

(cu cifre şi litere)  

3.3. Recomandările comisiei privind exploatarea obiectivului la faza post-proiect sînt 
prezentate în anexa la prezentul proces-verbal;  

 

4. Obiectivul finanțat din FNDR menționat la pct. 1 al prezentului Proces-verbal consti-
tuie proprietatea Beneficiarului 
_____________________________________________________________________, 
în corespundere cu actele de predare – preluare a bunurilor finanțate din FNDR: 

nr _______ din __________________  

nr _______ din __________________  

nr _______ din __________________  

nr _______ din __________________  

 

5. După semnarea prezentului proces-verbal Beneficiarul este în drept să foloseas-
că/exploateze obiectivul finanțat din FNDR conform destinației și cu respectarea reco-
mandărilor Comisiei. 

 

6. Beneficiarul este obligat să păstreze și să pună la dispoziția MDRC, ADR, AAP si a 
oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toa-
te documentele aferente obiectivului finanțat din FNDR.  

 

7. Beneficiarul va tinde spre extinderea continuă a serviciilor pentru comunităţile înve-
cinate, în interesul comunităţii locale şi a colectivităţilor din regiune. 
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8. Beneficiarul este obligat să asigure exploatarea obiectivului finanţat din FNDR cu di-
ligenţa unui bun proprietar, exercitând în permanență controlul cuvenit asupra procesu-
lui de exploatare economică a patrimoniului finanţat din FNDR, manifestând prudenţă 
şi evitând riscurile legate de pierderea sau grevarea dreptului de proprietatea asupra 
patrimoniului finanţat din FNDR. 

 

Comisia de recepție finală: 

 

Preşedinte:__________________________________   

(numele, prenumele, semnătura) 

Membri: 

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

L.Ş. 

 

 

 

Beneficiar_____________________________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

 

L.Ş. 

 

 


