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CONTRACT  

DE PRESTĂRI SERVICII  

de audit financiar în cadrul   proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Cod SMIS: 140248, 

 

     Nr._____/2022 -   din  ____________ 

 

 

 

1. Preambul : 

 

Prezentul contract de achiziție publică s-a încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 

privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 

Între:  

 

JUDEŢUL IALOMIŢA, persoană juridică de drept public cu sediul în Municipiul 

Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Ialomiţa, telefon nr. +40 243.230.200; +40 243.230.201, 

fax nr. +40 243.230.250; +40 243.232.100; cod fiscal 4231776, Coduri IBAN 

RO98TREZ24A670330580101X, RO17TREZ24A670330580102X deschise  la Trezoreria 

Municipiului Slobozia ,  cod poştal 920032, e-mail: cji@cicnet.ro, reprezentat prin domnul 

MARIAN  PAVEL , Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de 

ACHIZITOR  pe de o parte,  

 

şi 

           _____________________________cu sediul în ___________,  str. _____________, 

nr. ___, bl.____, ap.___,  cod poștal ______, Județ/Sector_______, telefon: ___________, 

fax: _____________,  e-mail:____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

___________, CUI___________, cont nr.____________, deschis la_____________, 

reprezentată prin domnul ______________, administrator/director general/împuternicit, în 

calitate de PRESTATOR. 

 

 

2. Definiţii  

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract;  

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către Achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate prin contract;  

d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;  

e. forţa majoră - (art.1351 Cod Civil, alin.2) Forţa majoră este orice eveniment extern, 

imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;   

f. termeni de referință-specificațiile prin care se descriu cordonatele contractului de 

servicii; 

g. informații și documente de bază-acele informații și documente stabilite de prestator, 

absolute necesare în îndeplinirea integral, corespunzătoare și la timp  a tuturor 

obligațiilor asumate prin contract.Exemplu de documente de bază:act înființare, 
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certificate înregistrare, avize, acorduri, autorizații, raportări contabile, oferte furnizori, 

contracte de aprovizionare și desfacere, studii suport, extrase de cont, facturi, 

contracte de achiziții, procese verbale; 

h. operator de program-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-

Autoritatea de Management POR; 

i. contract de finanțare-contractul încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale 

Administrației Publice-Autoritatea de Management POR, ADR Nord-Vest, ADR Sud 

Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Ialomița; 

j. formular de ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifestă voinţa 

de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta 

cuprinde propunerea financiară si propunerea tehnică;  

k. caiet de sarcini – document ce conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. 

Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce 

permit fiecărei lucrări sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să 

corespundă necesităţii autorităţii contractante.Specificaţiile tehnice definesc, după caz 

si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, 

tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurator, 

siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de 

testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului, 

tehnologii si metode de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii 

pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea; 

l. act adiţional: document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de presări 

servicii;   

m. propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de 

sarcini; 

n. propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, 

tarif, alte condiţii financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor 

solicitate prin documentaţia de atribuire; 

o. durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de 

la data încheierii până la recepţia finală); 

p. data încheierii contractului-data ultimei semnături menționată în contract; 

q. obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de 

sarcini; 

r. zi - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare  
3.1.-În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2.-Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.  

 

 

Clauze obligatorii 

 

 
 4. Obiectul contractului   

4.1-Prestatorul se obligă să presteze în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile 

asumate prin prezentul contract Servicii de audit financiar în cadrul proiectului proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Cod SMIS: 

140248, finanțat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 

- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 
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3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 

locuinţelor -  Operațiunea B - Clădiri Publice. 

4.2. Serviciile prestate vor fi în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare         

nr. 7600/02.03.2022, precum și cu Standardele Internaționale de Audit Financiar adoptate 

integral de Camera Auditorilor Financiari din România. 

4.3.- Prestatorul serviciilor de audit financiar va obține, pe baza verificărilor, dovezi 

suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor 

cheltuielilor efectuate de Achizitor în implementarea proiectului. Rapoartele de audit 

financiar vor confirma faptul că au fost verificate cheltuielile cuprinse în cererile de 

rambursare/plată și vor menționa dacă acestea: 

 Sunt prevăzute în Contractul de Finanțare nr. 7600/02.03.2022. 

 Sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv 

utilizarea eficientă a fondurilor, un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea 

prețurilor conform OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora, cu modificărie și completările ulterioare). 

 Sunt efectuate și plătite de Achizitor. 

 Sunt înregistrate în contabilitatea Achizitorului având la bază documente justificative 

care să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale. 

Documentele originale trebuie să aibă înscris codul SMIS al proiectului 140248 și 

mențiunea „proiect finanțat din POR”. Achizitorul va aplica mențiunea „conform cu 

originalul” pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc fiecare cerere de 

rambursare și fiecare cerere de plată. 

 Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte în 

contabilitatea achizitorului. La constituirea conturilor analitice se va utiliza pe lângă 

simbolurile obligatorii conform normelor privind organizarea contabilității și codul 

SMIS al proiectului - 140248. 

 Cheltuielile decontate în cadrul proiectului, sunt în conformitate cu propunerea 

tehnică și propunerea financiară.  

 

5. Preţul contractului  
5.1-Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform formularului de ofertă   este de ______ lei, la care se adaugă T.V.A.  în sumă de 

______ lei calculată în condiţiile legii, prețul total fiind de _______ lei.  

5.2 Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.1. va sta la baza calculului 

penalităților de întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la art.12.1, 12.2 respectiv 

12.3, 12.6 din prezentul contract.  

5.3.Factura trebuie însoțită de raportul de audit financiar și de procesul-verbal de recepție a 

serviciilor prestate, fără obiecțiuni. 

 

6.  Durata contractului 
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6.1- Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părţi, până la data finalizării 

execuției proiectului, respectiv 31.10.2023, și primirea raportului final de audit financiar. 

6.2-În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul se va 

prelungi pentru aceeași perioadă, prin încheierea unui act aditional, fără alte costuri 

suplimentare. 

6.3-Prezentul contract încetează să producă efecte la data primirii de către Achizitorul 

finanțării nerambursabile a notificării cu privire la rambursarea sumelor cuprinse în Cererea 

de rambursare finală, respectiv la data executării tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract.  

 

7. Executarea contractului  

7.1.-Prestarea serviciilor începe după emiterea ordinului de începere a contractului şi 

constituirea garanţiei de bună execuţie. Ordinul de începere a serviciilor de audit financiar nu 

poate fi emis decât după constituirea garanției de bună execuție. 

 

8. Documentele contractului 

8.1.-Documentele contractului sunt: 

  a) caietul de sarcini; 

    b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 

    c) garanţia de bună execuţie; 

    d) grafic de prestare a serviciilor; 

    e) grafic de plăţi; 

    f) Contractul de finanțare nr. 7600/02.03.2022, inclusiv anexele aferente; 

    g) Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 

3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3 .1 B - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor”, Apel  de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM. 

 

9. Obligaţiile achizitorului 

9.1.-Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator pe baza facturii și a procesului 

verbal de recepţie, fără obiecțiuni.  

9.2.-Achizitorul transmite Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract/a 

serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data prezentării  dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie. 

9.3.-Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în propunerea tehnică şi 

caietul de sarcini. 

9.4.-Achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a menţionat 

în caietul de sarcini și/sau sunt menționate în propunerea tehnică şi pe care le consideră 

necesare îndeplinirii prezentului contract. 

9.5.-Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau 

documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. 

Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de prestare a serviciilor. 

9.6.-Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul 

convenit.  

 

10.  Obligaţiile prestatorului 

10.1.1.-Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform caietului de sarcini, la standardele 

şi performanţele prezentate în propunerea tehnică și propunerea financiară ce fac parte din 

prezentul contract. 
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10.1.2.-Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

   i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea de către prestator a unor drepturi 

de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; 

şi  

   ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor.  

10.1.3. Prestatorul va întocmi rapoarte de audit, conform cerințelor din contractul de finanțare 

nr. 7600/02.03.2022. În cazul în care se modifică graficul cererilor de rambursare/plată, 

valoarea contractului rămâne neschimbată. Aceste rapoarte vor conține o parte narativă și o 

parte cu date financiare. 

10.1.4..-Rapoartele vor fi predate Achizitorului pe suport de hârtie, 2 exemplare originale 

precum și pe suport electronic. 

10.1.5.-Raportul final de audit financiar va fi  înaintat către Achizitor nu mai târziu de 10 de 

zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de implementare a Contractului de finanțare nr. 

7600/02.03.2022. 

10.1.6.-Prestatorul serviciilor de audit financiar va obține, pe baza verificărilor, dovezi 

suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor 

cheltuielilor efectuate de Achizitor în implementarea proiectului. În acest scop, Prestatorul de 

servicii de audit va menționa în cuprinsul Raportului audit financiar, constatările la care s-a 

ajuns.  

10.1.7.-Prestatorul va îndeplini cel puțin următoarele activități reprezentând principalele 

etape ale activității de audit: 

a)Discuții preliminare cu echipa de proiect și, în mod deosebit, cu cei implicați în menținerea 

evidențelor contabile și întocmirea situaților financiare; 

b)Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către 

Autoritatea Contractantă în derularea Contractului de Finanțare; 

c)Verificarea conformității cu procedurile și cerințele Finanțatorului -  ADR SUD 

MUNTENIA pentru MDLPA; 

d)Verificarea în detaliu a sumelor reprezentând cheltuieli prin raportare la Contractul de 

finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite 

emiterea opiniei de audit asupra situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cerințele 

Finanțatorului: 

 verificarea exactității și realității sumelor incluse în situațiile financiare ale 

contractelor; 

 existența documentelor suport ce însoțesc Rapoartele de audit financiar; 

  în timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată 

următoarelor activități:utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele 

Contractului de finanțare, realizarea achizițiilor de lucrări/servicii în concordanță cu 

procedurile legale de achiziții și cu Contractul de finanțare al proiectului, existența 

unei legături clare între documentele suport ale operațiunilor și Rapoartele de audit 

financiar, existența documentelor justificative asupra încasărilor și plăților  în 

concordanță cu clauzele Contractului de finanțare.  

10.1.8.-Prestatorul serviciilor de audit financiar elaborează metodele proprii de lucru și 

desfășoară activitățile asumate prin contract privind verificarea activităților, înregistrărilor și 

conturilor proiectului, în conformitate cu obiectivul și scopul acestui contract și cu 

procedurile specifice conforme cu legislația în vigoare.  

10.1.9.-Prestatorul serviciilor de audit trebuie să obțină o înțelegere suficientă a termenilor și 

condițiilor  contractului de finanțare și a anexelor lui, cât și a altor informații relevante. 
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Pentru aceasta prestatorului serviciilor de audit se obligă să consulte minim următoarele 

documente: 

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3 .1 B - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor”, Apel  de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM. 

- Contractul de Finanțare nr. 7600/02.03.2022, inlcusiv documentele suport ale acestuia; 

-Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european  

și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare: 

- OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările și completările 

ulterioare, actualizată; 

- Hotârarea nr. 114/2016 privind adoptarea Codului etic al profesioniștilor contabili; 

- Alte documente emise de autoritățile competente cu privire la finanțarea/implementarea 

proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional; 

10.1.10.- Prestatorul serviciilor de audit financiar va menționa în rapoarte că acestea a fost 

întocmite cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele 

Internaționale ale Serviciilor Conexe  ISRS 4400.  

10.1.11.-Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă Cererile de rambursare/Cererile de plată 

a cheltuielor sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare al proiectului.  

10.1.12.-Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă evidențele contabile ale Achizitorului 

sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din 

contractul de finanțare.  

10.1.13.-Prestatorul serviciilor de audit verifică dacă informațiile din Cererile de 

rambursare/Cererile de plată a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de contabilitate și 

înregistrările  Achizitorului (ex: balanța de verificare,  înregistrări din conturile analitice și 

sintetice).  

10.1.14.-Prestatorul serviciilor de audit va verifica toate categoriile și tipurile de cheltuieli 

prezentate în Cererile de rambursrae/Cererilor de plată a cheltuielilor intermediare.  

10.1.15.-Prestatorul serviciilor de audit realizează o revizuire analitică a rubricilor 

cheltuielilor din Cererile de rambursare/Cererilor de plată a cheltuielilor și verifică: 

 - dacă categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare/Cererilor de plată corespund cu 

categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în contractul de finanțare; 

- dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului; 

- dacă cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare; 

- dacă cheltuilile sunt conforme cu legislația națională și europeană; 

- dacă suma totală solicitată la plată de către Achizitor nu depășește finanțarea 

nerambursabilă prevăzută în Contractul de Finanțare; 

- dacă au fost efectuate modificări ale Bugetului proiectului prin transferuri între liniile din 

cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, și dacă acestea au afectat scopul 

principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului; 

- Achizitorul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de 

prevederile regulamentelor europene sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite. 

10.1.16-Prestatorul serviciilor de audit verifică cheltuielile și prezintă toate excepțiile care 

rezultă din această verificare. Excepțiile verificării sunt toate abaterile de la reglementările 

din contractele de finanțare și conforme legislației în vigoare, descoperite pe parcursul 

realizării acțiunii de audit. În toate cazurile, Prestatorul  evaluează impactul financiar estimat 

al excepțiilor în termeni de cheltuieli neeligibile.  
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10.1.17.-Prestatorul prezintă toate excepțiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate 

măsura impactul financiar. Prestatorul va verifica toate categoriile și tipurile de tranzacții care 

generează cheltuieli declarate în Cererea de rambursare/Cererea de plată. 

10.1.18.-În ceea ce privește cheltuielile neeligibile, Prestatorul va ține cont de prevederile 

Hotărârii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate efectuate în cadrul operațiunilor 

finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul 

de Coeziune 2014-2020, de instrucțiunile AM POR, precum și de alte dispoziții legale 

aplicabile, intrate în vigoare după semnarea contractului de prestări servicii de audit.  

10.1.19. Fiecare raport de audit elaborat de către prestator va fi însoţit de o declaraţie pe 

propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar 

recunoscut de CAFR. 

10.1.20. În cazul în care, urmare unei verificări defectuoase a auditorului, sumele solicitate la 

plată nu vor fi rambursate, acesta va face toate demersurile pentru a-și corecta eroarea, iar în 

cazul în care finanțatorul nu decontează sumele datorate erorii auditorului, contravaloarea 

acestor sume nedecontate vor fi suportate de către auditor. 

 

10.2.- Codul de conduită 

10.2.1.-Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere 

pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale precum şi cu 

respectarea confidenţialităţii privind clauzele prezentului contract. Pe perioada executării 

contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi 

religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului. 

10.2.2.-Plăţile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu 

ce poate deriva din prezentul contract, şi Prestatorul respectiv, personalul său salariat ori 

contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocaţie, plată 

indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din 

prezentul contract. 

10.2.3.-Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta 

confidenţialitatea, pe perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei 

prelungiri a acestuia, precum şi timp 5 ani după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia 

cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul respectiv 

personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând şi conducerea, nu vor comunica 

timp de 5 ani oricărei alte persoane sau entităţi, care nu este abilitată, nici o informaţie 

referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoştinţă în perioada derulării 

acestuia şi nu vor face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul 

sau ca rezultat al derulării lui. Totodată, Prestatorul respectiv personalul său salariat ori 

contractat de acesta nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate 

sau rezultatul studiilor, analizelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării 

prezentului contract.  

 

10.3.-Conflictul de interese 

10.3.1.-În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate 

măsurile   necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în 

activitatea echipei de monitorizare a proiectului, asigurându-se, între altele că experții propuși  

nu se află în niciuna din situațiile enumerate mai jos: 

a) Fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare 

și/sau dețin părți sociale/acțiuni din capitalul subscris al unui birou/firme care a prezentat 

ofertă în cadrul procedurilor de achiziție ce fac obiectul contractului. 

b) Au orice alt interes, de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu 

achizițiile ce fac obiectul contractului. 
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10.3.2.-Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 

notificat în scris Achizitorului, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia.  

10.3.3.-Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, 

persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe 

parcursul unei perioade de cel puţin 24 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

nulităţii prezentului contract pentru cauză imorală. 

10.3.4.-În cazul în care Prestatorul încalcă dispoziţiile art.10.3.1 şi se demonstrează acest 

fapt, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului, va 

putea decide denunţarea unilaterală a contractului. 

 

10.4- Drepturi de proprietate intelectuală 

10.4.1.-Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Prestator sau de către 

personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni 

proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, Prestatorul nu va 

utiliza documentele și/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au 

legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului.  

10.4.2.-Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va 

face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga 

nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

10.4.3.-Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea 

exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va 

considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care 

există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

10.4.4..-Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

prevederile legale din domeniu. 

10.4.5.-Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice 

alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în 

care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract.   

10.4.6.-Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi 

protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, 

convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii 

forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă 

a persoanelor cu dizabilităţi. 

10.4.7.-Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, 

subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi 

reglementări. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în 

justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul 

său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire 

la prezentul contract. 

10.4.8.-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în termenul de 

prestare convenit cu autoritatea contractuală. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 

tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 

folosit pe toată durata contractului.  

 

10.5.- Înlocuirea personalului 
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10.5.1.-Prestatorul are obligația de a asigura pe parcursul derulării contractului personalul 

prevăzut în caietul de sarcini și nominalizat în propunerea tehnică. 

10.5.2.- Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat în propunerea 

tehnică fără înștiințarea prealabilă a Achizitorului. Înlocuirea unuia dintre membrii 

personalului angajat sau contractat de Prestator se va realiza prin act adițional. 

10.5.3.-În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, 

înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin calificările stabilite în caietul de sarcini și 

declarate în propunerea tehnică. 

10.5.4.-Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă se consideră necesar şi pe baza unei 

cereri scrise motivate şi justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea unora dintre membrii 

personalului angajat sau contractat de Prestator dacă activitatea desfăşurată este ineficientă 

sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract. 

10.5.4.-Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului revin în sarcina 

Prestatorului. În cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi 

funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul 

personal, Achizitorul poate solicita Prestatorului să desemneze un personal care să realizeze 

temporar activitatea pentru realizarea obiectului contactului, în aceleaşi condiţii prevăzute la 

pct. 10.5.3., până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa 

temporară a acestuia/acestora.  

10.5.5.-Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau 

contractat, Prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să 

cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, 

cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti relevante, 

specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract şi a 

componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi precum şi a responsabilităţilor atribuite.  

10.5.6.-Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe 

care îl propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe întreaga perioadă de 

prestare a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile 

lucrătoare prevăzute pe persoană şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile 

atribuite. 

 

11. Modalităţi de plată 

11.1.- Achizitorul va plăti  serviciile de audit în tranșe egale aferente predării fiecăruia dintre 

rapoartele de audit. 

Plățile se vor face pe baza următoarelor documente obligatorii, în original: 

-factură emisă de prestatorul serviciilor de audit. 

-raport întocmit de prestatorul serviciilor de audit. 

-aprobarea rapoartelor de audit financiar de către Achizitor prin intermediul procesului verbal 

de recepție a serviciilor, fără obiecțiuni, întocmit de comisia de recepție constituită.  

11.2. – Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la 

primirea facturii. Facturile vor fie emise după verificarea prealabilă și recepționarea 

serviciilor, fără obiecțiuni, de către achizitor. 

11.3.- Prin excepție de la termenul prevăzut la 11.2, achizitorul se obligă să plătească prețul 

serviciilor către prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor 

aferente cererilor de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020 și Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

11.4.-Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este prețul declarat în 

propunerea financiară, anexă la contract. 
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 Plăţile se vor face în RON, în contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului. 

 Plăţile intermediare / finale vor evidenţia serviciile realizate efectiv şi recepţionate.  

 Facturile vor fi inscripţionate cu următoarele informaţii: 

- Proiect „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ”Ionel 

Perlea” Cod SMIS: 140248. 
 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

12.1.-Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, 

achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de 0,02% pe zi aplicat 

asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua 

imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. 

12.2.-Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata 

unor penalităţi în procent de 0,02% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor 

neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă 

şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. 

12.3.-Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 

a pretinde plata de daune-interese.  

12.4.-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 

ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  

12.5.-Contractul se poate rezilia, în cazul neconstituirii în termen a garanţiei de bună 

execuţie. 

12.6.-În cazul în care Prestatorul nu-şi onorează, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin 

contract şi ofertă atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a rezilia de 

plin drept prezentul contract, prin notificare de reziliere transmisă Prestatorului, precum şi de 

a pretinde şi obţine de la Prestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului 

contract, fără TVA. Plata se va efectua în termen de 20 zile  de la transmiterea facturii de 

către Achizitor către Prestator, orice întârziere faţă de acest termen va da dreptul 

Achizitorului de a percepe penalităţi de 0,02% pe zi de întârziere până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. Anterior întreprinderii oricărei măsuri în acest sens, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, acordând un termen de 30 de zile 

Prestatorului pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. 

 

 

Clauze specifice 

 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1.-Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia. 

13.2.-Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum 

de  10% din valoarea contractului, fără TVA.  

13.3.- Garanția de bună execuție se  constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. 

nr.395/2016 și devine anexă la contract. 

13.4.-Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
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13.5.-Achizitorul va restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 

asupra ei. 

13.6.-Garanţia de bună execuţie  trebuie să fie irevocabilă. 

 

14. Recepţie şi verificări  
14.1.-Achizitorul, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, verifică modul de prestare a serviciilor 

pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile cerințelor din contractul de finanțare nr. 

7600/02.03.2022, caietul de sarcini, propunerea tehnică și financiară. 

14.2.-Serviciile prestate se vor recepționa în baza unui proces-verbal de recepție, fără 

obiecțiuni, semnat de către comisia de recepție a Achizitorului, în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data primirii raportului de audit. 

 

15. Începere,  întârzieri prestări servicii  
15.1.-Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de 

începere a contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie. 

15.2.-Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere 

a contractului.  

15.3.-Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

prezentat în propunerea tehnică, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, 

Achizitorului.  

Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional, în cazuri temeinic justificate. 

15.4.-În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 

penalităţi Prestatorului în condiţiile clauzei 12. 

 

16. Ajustarea preţului contractului  
16.1.-Ajustarea preţului contractului – nu este permisă. 

 

17. Amendamente  
17.1.-Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni asupra 

modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, în situația apariției unor circumstanțe care 

nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului. Prestatorul în acest caz are obligaţia de a 

notifica achizitorul cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data la care se solicită a deveni 

aplicabilă modificarea, în caz contrar fiind aplicabile prestatorului prevederile art.12.1 din 

contract.  

17.2.-Contractul se poate modifica în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

18. Cesiunea  

18.1.-Nu este permisă cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute 

rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  

 

19. Forţa majoră  

19.1.-Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.  

19.2.-Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
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19.3.-Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  

19.4.-Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor.  

19.5.-Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 

de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  

 

20. Soluţionarea litigiilor  
20.1.-Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2.-Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.  

 

21. Încetarea contractului din iniţiativa Achizitorului   

21.1.-Suplimentar faţă de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte 

depline (de jure) după acordarea unui preaviz de şapte zile Prestatorului, prin notificare de 

reziliere, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe 

de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare : 

a. Prestatorul nu execută serviciile în conformitate cu prezentul contract; 

b. Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 zile de la data preavizului 

emis de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din contract care afectează în mod grav executarea 

corespunzătoare şi la timp a serviciilor; 

c. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 

d. Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare 

judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind 

plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la 

nivel naţional; 

e. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă, după caz; 

f. Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 

probă pe care Achizitorul îl poate justifica, după caz; 

g. împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat 

cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă 

activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

h. are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care 

asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la contract; 

i. apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului; 

j. în situația încetării/rezilierii contractului de finanțare; 

k. Prestatorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele. 

21.2.-De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea 

serviciilor şi toate sumele cuvenite Prestatorului până la data rezilierii. 



 

13 

 

21.3.-Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze, în termen de 90 de 

zile calendaristice de la data constatării, de la Prestator, fără a renunţa la celelalte acţiuni la 

care este îndreptăţit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea 

maximă a contractului.  

21.4.-Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin 

pentru munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

21.5. Contractul serviciior de audit se reziliază unilateral de către Achizitor în cazul în care, 

pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i s-a retras această calitate de 

către CAFR. 

 

 

22.-Încetarea contractului din iniţiativa Prestatorului 

22.1.-În urma unui preaviz de 45 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia 

contractul dacă Achizitorul: 

a. nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în 

baza oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită 

prevăzut în art. 9.2; 

b. suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de 

zile pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa Prestatorului; 

22.2.-Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit 

anterior acesteia în temeiul contractului. 

22.3.-Încetarea contractului se poate realiza şi prin acordul de voinţă al părţilor. 

 

23.-Limba care guvernează contractul  

23.1.-Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

24. Comunicări  

24.1.-Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris.  

24.2-Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii.  

24.3.-Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

25.-Legea aplicabilă contractului  

25.1.-Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi,___________, prezentul contract în 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  

                             

 

                   ACHIZITOR:                                          PRESTATOR: 
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CONTRACTUL DE FINANȚARE 

Nr……………./…………. 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE CARBON 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI 
A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, 
ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR 

OPERAȚIUNEA B – CLADIRI PUBLICE 

BENEFICIAR: UAT JUDETUL IALOMIȚA 

TITLUL PROIECTULUI: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI CULTURAL „IONEL PERLEA” 

COD SMIS 2014+: 140248 

 

OPISUL 

Documentul 
Data 

emiterii 
Perioada de 
valabilitate 

De la 
pag. 

La 
pag. 

Opisul Contractului de finanțare - - 1 2 

Contractul de finanțare - - 1 12 

Anexa 1 – Condiții specifice - - 13 24 

Anexa 2 – Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul 
fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR 

- - 25 563 

Formularul Cererii de finanţare 27.12.2021 - 25 128 

Documentele statutare ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă 
este cazul) (actualizate/consolidate) 

27.02.2012 

23.03.2017 

11.10.2019 

14.10.2020 

23.12.2021 

- 129 242 

Documente privind identificarea reprezentantului legal al 
solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor 

27.05.2016 09.03.2026 243 244 

Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția 
solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată) 

12.01.2021 - 245 248 

Declaraţia de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a 
partenerilor (la momentul contractarii) 

17.05.2021 - 249 253 

Declaraţia privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este 
cazul, a partenerilor (actualizată) 

12.03.2021 - 254 257 

Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă 
este cazul (actualizat) 

- - - - 

Documente de proprietate (actualizate) 06.05.2021 - 258 353 

(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități 
publice decât solicitantul) Declaraţia ocupantului prin care îşi 
exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția 

06.07.2020 - 354 361 

(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în 
folosință gratuită/concesionate unor de persoane juridice și sunt 
ocupate de acestea) Declaraţia ocupantului prin care îşi exprimă 
acordul ca Solicitantul să realizeze investiția 

02.07.2020 - 362 389 

sandan
Typewritten Text
7600

Daniel Stefan
Text introdus
02.03.2022
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Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la 
bugetul local, precum și la bugetul de stat (pentru fiecare membru 
al parteneriatului, dacă este cazul) 

11.05.2021 

07.05.2021 

11.06.2021 

07.06.2021 
390 394 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului și, dacă este cazul, al 
partenerilor 

06.05.2021 06.06.2021 395 396 

Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare 
în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii 
Europene”; Formularul nr.1 - "Fişa de fundamentare a proiectului 
propus la finanţare/finanțat din fonduri europene” (conform HG 
nr. 93/2016) 

20.07.2021 - 397 399 

Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare 
a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a 
indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea 
sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect (pentru 
fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) 

07.08.2020 

25.02.2021 
- 400 530 

Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de 
finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima 
formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 
(pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul) 

07.08.2020 

25.02.2021 
- 531 543 

Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al 
componentelor din cererea de finanțare, dacă e cazul, în 
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei 
de evaluare și selecție, dacă este cazul 

 

Doar pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări 
a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau 
financiar înainte de depunerea  cererii de finanțare: 

➢ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către 
reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de 
şantier şi de către constructor.  

Deviz detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor 
executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 
executate. 

01.07.2020 - 544 546 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea 
acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, 
actualizată la momentul contractării, dacă e cazul 

12.11.2021 - 547 553 

Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de 
construire) și, dacă e cazul,  Autorizaţia de construire 

24.04.2019 24.04.2022 554 561 

(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor 
aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere 
a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente 
realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate 
la rambursare din fonduri publice/comunitare 

17.05.2021 - 562 563 

Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de 
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul 

- - - - 

Anexa 3 – Bugetul proiectului - - 564 566 

Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată - - 567 568 

Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării - - 569 571 

Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor - - 572 577 

Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate - - 578 582 

Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea - - 583 583 

Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante - - 584 591 
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Părțile 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, 
cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat legal prin domnul 
CSEKE Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în cele ce urmează AM 

 

 

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu sediul în str. General Constantin 
Pantazi, nr. 7A, localitatea Călărași, județul Călărași, România, cod poștal 910164, telefon: 0242-331769, fax: 0242-
313167, poștă electronică: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal: 11390243, reprezentat prin domnul Liviu Gabriel 
MUȘAT  în calitate de Director General, denumit în cele ce urmează OI 

 

și 

 

UAT Judetul Ialomita, cu sediul în Municipiul Slobozia, Str. Piata Revolutiei, nr. 1, judetul Ialomita, cod postal 920032, 
România, telefon 0243.230200, fax  0243.230250, poștă electronică cji@cicnet.ro , cod de identificare fiscală 4231776, 
înregistrată la Registrul autoritatilor publice sub  nr. 24029, reprezentată legal prin domnul Marian PAVEL, in calitate 
de Presedinte, identificat prin CI, seria SZ, nr. 453177, CNP 1750309212961,  în calitate de Beneficiar al finanțării 

 

Precizări prealabile 

(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul; 
(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și  orice 
alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau 
neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din 
prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a 
realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în 
vedere la data încheierii Contractului de Finanţare. 

(4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract. 

  

Condiții generale 

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM, după 
caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 140248, intitulat: “Creșterea eficienței energetice a clădirii 
Centrului Cultural „Ionel Perlea”, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv  Anexele care fac parte integrantă din acesta.   

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract și legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia. 

(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în 
prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și naţională aplicabile acestuia. 

 

mailto:cji@cicnet.ro
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Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 85 luni, respectiv între data 27.10.2016 și data 31.10.2023, 
aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu 
prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.   

(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, 
perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în 
categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelate categorii de beneficiari, de la efectuarea plații 
finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare 
dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor 
ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de 
producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 13.896.034,36 lei 
(treisprezecemilioaneoptsutenouăzecişişasemiitreizecişipatruleișitreizecişişasebani), după cum urmează: 

 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală 

eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Leader/

Total 
13.896.034,36 13.885.324,36 13.885.324,36 11.802.525,71 85,00 1.805.092,15 13,00 277.706,50 2,00 10.710,00 

- pentru beneficiari instituţii publice:. 

(Valoarea totala a contributiei publice este egala cu valoarea totala eligibila si sursele se calculeaza prin aplicarea 
procentelor la valoarea contributiei publice) 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 13.607.617,86 lei 
(treisprezecemilioaneşasesuteşaptemiişasesuteşaptesprezeceleișioptzecişişasebani), echivalentă cu 98% din 
valoarea totală  eligibilă, procent care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor 
activităţilor/subactivităţilor din cererea de finanţare. 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de 
Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 
anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plată a 
cheltuielilor la contract şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma 
prevăzută la alin.(2), dacă este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzuta în coloana 2 (doi) din tabelul 
de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea 
intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea de finanţare.  

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  
(b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora 
(c) Ghidul Solicitantului 
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(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de 
Finanțare şi să fie efectuate în  termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanțare. 

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării 

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - 
Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de 
rambursare şi plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare 
şi plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de 
rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe 
perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile 
lucrătoare.  

(3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în 
care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă 
cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. 

(5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul 
de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor 
necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea 
implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare  a programului 
aferent. 

Articolul 7 Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în 
concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare 
a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși 
perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) – Condiții specifice . 

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la  aspectele survenite de natură să 
afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în 
care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. 
Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă. 

(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism 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. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează 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 
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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. Beneficiarul este obligat să 
informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în 
termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora 
de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control 
desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii 
ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană 
şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este  obligat să restituie suma aferentă 
documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar 
in cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 
aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, 
actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor 
neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3  din Contractul de Finanțare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 
pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, 
Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor 
publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care 
Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale/europene privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor 
de plată, şi de a pune la dispoziţia AM/OI documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare/plată, 
spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru 
asigurarea durabilității, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei 
ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 
obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a 
imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau 
independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, referitoare 
la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de 
stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv 
asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice 
document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului 
Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii 
de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare. 

(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsuri de 
informare şi publicitate. 
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(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie 
plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situaţie care poate determina încetarea sau 
întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa decidă cu privire la masurile corespunzătoare 
conform Condițiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata 
contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către 
Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct 
imputabile acestora.  

(25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite 
persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele 
necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 

(26) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul 
desfăşurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea 
acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a 
legislației naționale şi europene. 

(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta 
informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră 
încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014. 

(28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în 
care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii 
Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale. 

(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității 
și impactului acestuia. 

B. Drepturile și obligațiile AM/OI 

(1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.  

(2) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au 
impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.  

(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) 
zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea proiectului. 

(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în 
conformitate cu Anexele 5 (cinci) ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” și 6 (șase) ”Condiții de rambursare 
și plată a cheltuielilor”. 

(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract de 
finanţare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanţare la 
AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.  

(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 
din prezentul contract.  

(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în 
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  

(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului 
care face obiectul prezentului contract de finanţare.  
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(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală 
transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată,devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 
66/2011. 

(10) AM/OI are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului, 
în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puţin o vizită de verificare pe durata de 
implementare  a Proiectului.  

(11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice 
de informare. 

(12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării 
și calculării indicatorilor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea și contractarea  

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 
implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 
obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau 
transformare a obligaţiilor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificări și completări 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor 
şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanțare, cu 
excepţiile menţionate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia 
de a o transmite OI/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este 
intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de 
asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (două 
zeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă 
prin  proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic 
justificate. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care, prin actul 
adiţional, sau prin notificare, dupa caz, se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau 
europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă 
intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător. 

(6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări 
în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare 
principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată  
AM/OI, în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii 
bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, 
după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că 
acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu 
justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie 
bugetară, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este 
cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a proiectului; 
(e) modificarea graficului  de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile; 
(f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract 

(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării 
la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu 
este respinsă de către AM/OI. 
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(9) Contractul poate fi suspendat de către parți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la  
intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în  cazul insuficienței fondurilor  
(b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră  

Articolul 10 Conflictul de interese 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, 
conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 
161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor. 

Articolul 11 Nereguli  

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în 
conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice  aferente contractelor de 
lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/ 
declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condiţiile legii care 
reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către 
AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația 
nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea  

(1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 
9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea. 

Articolul 13 Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit 
după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care 
exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, 
alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 
5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat 
sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 
(cinci) zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de 
forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, 
în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a 
acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe 
o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la 
expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
Contractului de Finanțare. 
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Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare 

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract. 

(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală 
a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) luni de la 
data intrării în vigoare a acestuia sau in termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în 
care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale; 

(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de 
finanțare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2); 
(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau 

europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru 
aceleași costuri in ultimii 3/5 ani, după caz. 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul parților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă 
este cazul. 

(4) In situația incălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale şi de 
investiţii (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează. 

Articolul 15 Soluționarea litigiilor 

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele 
românești competente. 

Articolul 16 Corespondența 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace 
electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va 
purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese: 

(a) Pentru Beneficiar: Str. Piata Revolutiei nr. 1, Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita, România, cod postal 
920032 
Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706 
Pentru OI: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, localitatea Călărași, județul Călărași, România, cod 
poștal 910164 

(3) AM/OI poate comunica prin Instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor 
prezentului Contract de Finanţare. 

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată 

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este interpretat este legea 
română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română. 

 

Articolul 18 Anexele Contractului 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având 
aceeaşi forţă juridică: 

 Anexa 1 – Condiții Specifice 
 Anexa 2 – Cererea de finanțare  
 Anexa 3 – Bugetul proiectului 
 Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor 
 Anexa 5 – Acordarea si recuperarea pre-finanțării 
 Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
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 Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor 
 Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 
 Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 
 Anexa 10 – Indicatori 
 Anexa 11 – Graficul de activități 
 Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra 
celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziții finale 

(1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru 
AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.   

(2) În situaţia în care între cele 3 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AM. 

 

 

 

Pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

CSEKE Attila  

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru Organismul Intermediar 

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 

Liviu Gabriel MUȘAT 

Director General 

Semnătura:  

Data:  

 

 

 

 

 

 

 

Pentru Beneficiar  

UAT JUDET IALOMITA 

Marian PAVEL 

Presedinte 

Semnătura:  

Data:  
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Anexa 1 – Condiții specifice 
 

Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020 

Precizările prealabile 

(1) Prezentul contract de finanţare stabileşte cadrul juridic general în care se va desfaşura relaţia 
contractuală dintre AM, OI şi Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM, OI şi Beneficiar vor fi 
guvernate de prezentul Contract de finanţare. 

Articolul 1 Completarea Condițiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor: 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: 

(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, 

(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor 
la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1080/2006, 

(d) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune 2014-2020, precum şi cu 

(e) Ordinul nr. 1269/09.03.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare 
a fondurilor in cadrul  apelului de proiecte pentru POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020.  

(2) Nedetectarea de către OI/AM a neconformităților cu ocazia încheierii actelor adiționale și respectiv 
notificărilor efectuate de către beneficiar nu împietează asupra dreptului AM de a declara ulterior 
neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecţii 
financiare/reduceri procentuale, ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.  

Articolul 2 Completarea Condițiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor: 

(1) Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maximum 60 (şaizeci) de zile 
calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (2) din Condiții Generale, 
acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului 
de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către OI/ AM. 

(2) În vederea rambursării/plăţii sumelor reprezentând TVA nerecuperabilă, potrivit legislaţiei în vigoare aferentă 
cheltuielilor eligibile, beneficiarii înregistraţi în scopuri de TVA au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei 
cereri de rambursare/plată, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă 
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare/plată, declarație certificată de organul fiscal competent din 
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Articolul 3 Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului:   

(1) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în 
vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și 
obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, 
precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale 
necesare implementării acestuia. 

(2) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv cu 
respectarea termenilor şi conditiilor Contractului de finanţare. 
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(3) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise de AM. 

(4) Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile fără acordul AM solicitat în scris şi cu 
respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare privind modificarea și completarea acestuia. 

(5) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la finalul 
perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiții generale, dar poate ipoteca 
obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin prezentul Contract de finanțare, cel mult până 
la valoarea totală a proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel: 

(a) în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de finanțare, 
exclusiv în scopul realizării proiectului  

(b) în perioada de durabilitate a proiectului, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 2, alin. (5), din 
Condițiile generale, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei. 

(6) În completarea prevederilor art 7, alin. (15) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, 
Beneficiarul are obligaţia de a transmite la OI/AM o copie legalizată a extrasului de carte funciară cu 
menţiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul 
de carte funciară. 

(7) În cazul în care se aplică prevederile alin. (5) ale prezentului articol, în scopul obţinerii unui credit, 
Beneficiarul are obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataşat al creditului) pentru plata 
contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea proiectului. 

(8) În cazul nerespectării obligaţiilor prevazute la alin. (5), interesele AM se prezumă a fi vătămate din cauza 
îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM daune interese cu titlu de clauză 
penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se adaugă dobânda legală 
aferentă. 

(9) (După caz) În perioada de durabilitate a contractului prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale, 
Beneficiarul are obligaţia de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare 
regională în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare  
a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ, sau de a nu 
realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 
determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestei operaţiuni. 

(10) În cazul nerespectării prevederilor alin. 9 al prezentului articol, recuperarea sumelor plătite în mod 
necuvenit se va efectua în condiţiile art. 71 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune de natură a afecta condițiile de 
construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea 
perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale. 

(12) (După caz) Beneficiarul are obligaţia de a menține investiția realizată din contribuția din fonduri europene 
structurale şi de investiţii (FESI) pe o perioadă de trei/cinci ani (după caz) de la efectuarea plății finale sau în 
termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat. 

(13) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/ plată a 
cheltuielilor privind estimarea depunerii cererilor de rambursare/plată, precum și de actualizare a acestuia 
în funcție de sumele decontate.  

(14) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, conform graficului de 
prefinanțare/rambursare/plată, inclusiv a documentelor justificative aferente în conformitate cu Anexa 6 
(șase) – Condiții de rambursare şi plată a cheltuielilor. 

(15) Cererile de rambursare/ plată, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial 
transmis AM /OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al 
Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(16) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, rapoarte de progres, trimestrial şi/sau ori de 
câte ori AM / OI solicită aceasta,  pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare, definită la 
art 2 alin 4 din Condiții Generale. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM/OI orice alte 
raportări/documente/informații, în formatul solicitat, pe perioada anterior menționată 
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(17) Beneficiarul trebuie să ia măsuri pentru obţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor/ acreditărilor/ 
licenţelor/etc. necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanţare, 
precum şi pentru desfăşurarea în condiţii legale a activităţii sale.  

(18) Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronică a documentației aferente proiectului ce face 
obiectul prezentului Contract de finanțare și de a o transmite OI la solicitarea acestuia. 

(19) Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea 
Proiectului, precum şi a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.  

(20) Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acţiune 
pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene 
şi/sau ale Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de 
acţiune sunt agreate cu OI/AM. 

(21) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislaţiei naţionale/europene aplicabile în domeniul 
achiziţiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau la aplicarea de corecţii 
financiare/reduceri procentuale conform legislaţiei în vigoare. 

(22) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în 
vederea realizării evaluării Programului Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul 
AM, rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziţia Beneficiarului.  

(23) (dacă este cazul) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a Contractului de 
finanțare să depună la sediul OI, documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele ale 
căror lucrări au fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral. 

(24) (dacă este cazul) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligația informării 
anuale, pe perioadele menționate la art. 6, asupra veniturilor nete generate de proiect. 

(25) Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și 
de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și tratament, facilităţi / adaptarea 
infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, pentru care proiectul a fost punctat în cadrul 
procesului de evaluare tehnică și financiară, AM poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea 
nerambursabilă acordată în condițiile prezentului Contract de finanțare. 

(26) Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate, 
Beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane din această categorie sau va justifica obiectiv 
imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea perioadei de implementare. 

(27) Analizând respectarea prevederilor alin. 26 al prezentului articol, AM poate decide rezilierea unilaterală a 
contractul și recuperarea finanțării nerambursabile acordate în condițiile prezentului Contract de finanțare. 

(28) Beneficiarul are obligația de a notifica OI/AM, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea 
contractului/contractelor de achiziție, cu privire la suma cu care s-a finalizat implementarea respectivului 
contract/ respectivelor contracte în vederea dezangajării fondurilor în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract de finanțare. 

(29) În completarea art. 7 alin. (28) din Condițiile Generale, în cazul în care contribuția din partea fondurilor 
europene structurale şi de investiţii (FESI) ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuiește cu 
termenul-limită aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat. 

(30) Beneficiarul este obligat să includă/actualizeze, după caz, în MYSMIS, informațiile din Anexa 2 - Cererea de 
finanțare la prezentul contract în termen de maxim 10 zile calendaristice de la lansarea apelului retrospectiv 
pentru introducerea datelor respective și obținerea codului SMIS aferent proiectului sau in termenul 
prevăzut de instrucțiunile AMPOR. Până la îndeplinirea acestei obligații, beneficiarul nu poate depune cereri 
de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări în cadrul prezentului contract de finanțare. 

Articolul 4 Completarea Condițiilor generale cu privire la drepturile și obligațiile AM/OI: 

A. Drepturile și obligațiile OI  

(1) OI are următoarele drepturi și obligații  în implementarea prezentului Contract de finanțare: 

(a) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta 
implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau 
de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AM.  

(b) OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor necesare pentru 
implementarea Proiectului, inclusiv a instrucțiunilor emise de AM. 

(c) OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind implementarea 
Proiectului, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care OI 
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solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta va fi transmis Beneficiarului în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la primirea opiniei AM. 

(d) OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului care face obiectul 
prezentului Contract de finanțare, prin verificarea rapoartelor de progres și a cererilor de 
rambursare/plată în conformitate cu prevederile procedurale și a anexelor prezentului contract. 

(e) OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate transmise spre 
avizare de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate de 
Beneficiar prin Contractul de finanțare, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea 
acestora.  

(f) OI are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor ce însoţesc 
cererea de rambursare/plată, în vederea soluţionării acesteia, precum şi raportul de progres, 
transmise de către Beneficiar. 

(g) OI are obligaţia de a propune AM suspendarea Contractului de finanţare sau rezilierea acestuia, ori de 
câte ori devin incidente clauzele contractuale corespunzătoare. 

(h) OI are obligaţia de a procesa cererile de rambursare/plată și de a respecta termenele de verificare şi 
avizare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare. 

(i) OI are obligaţia de a respecta termenele de verificare şi transmitere a propunerilor de acte adiționale 
în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare.  

(j) OI este răspunzător faţă de AM şi Beneficiar pentru prejudiciile cauzate acestora ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiilor sale. 

(k) OI are obligaţia de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de 
finanţare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare. 

(l) Dacă este cazul, pentru proiectele generatoare de venituri nete, OI are obligația monitorizării anuale a 
veniturilor nete generate de proiect și de a informa AM cu privire la sumele necesar a fi 
deduse/recuperate din finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul prezentului contract, în condițiile 
prevăzute de acesta. 

(m) OI are obligația ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare să informeze AM asupra notificării 
Beneficiarului cu privire la sumele rămase neutilizare în urma finalizării implementării 
contractului/contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor respective. 

B. Drepturile și obligațiile AM 

(1) AM are următoarele drepturi și obligații în implementarea prezentului Contract de finanțare: 

(a) AM informează Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către 
Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului, obiect al prezentului Contract de finanțare.  

(b) AM are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta 
le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.  

(c) În cazul în care OI solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta se va transmite OI în 
termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.  

(d) AM va efectua transferul rambursării și plata cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea termenelor 
menţionate în cadrul prezentului contract, după verificarea şi avizarea documentelor transmise de 
către OI. 

(e) AM are dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii de către Beneficiar a obligațiilor prezentului contract. 

(f) În completarea art. 7, alin. (22) din Condițiile generale, AM poate decide rezilierea/suspendarea 
contractului. 

(g) (dacă este cazul) Pentru proiectele generatoare de venituri nete, AM are obligația monitorizării anuale 
a veniturilor nete generate de proiect, și de a deduce/recupera din finanțarea nerambursabilă 
acordată, valoarea veniturilor nete ne-estimate sau cele care depășesc estimarea prevăzută de 
Beneficiar în conformitate cu prevederile din tabelul de la art 3, alin. (1) din Condiții generale. 

(h) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate 
dezangaja, prin notificare unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmarea a finalizării 
implementării contractului/ contractelor de achiziție din cadrul prezentului Proiect. 

(i) AM are dreptul de a face reduceri din finanțarea nerambursabilă în situaţia în care constată 
neîndeplinirea/îndeplinirea parţială a obiectivelor, susținute prin atingerea indicatorilor asociati 
proiectului, cu respectarea principiului proporționalității.  
 

Articolul 5 Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul) 
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(1) Toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract de 
finanțare. [Denumirea liderului parteneriatului], ca lider al parteneriatului, răspunde în faţa AM şi OI de 
îndeplinirea prevederilor prezentului Contract de către partenerii săi. 

(2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului Contract de finanțare în 
conformitate cu prevederile contractuale și cu cele asumate în cadrul Anexei 2 (doi) – Cererea de finanțare. 

(3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plată/ rapoartelor de 
progres /altor documente și informații solicitate către OI/AM conform prevederilor prezentului Contract de 
finanţare. 

(4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului sau partener/i. 

(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de 
creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 
nereguli conform Acordului de parteneriat inclus în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare. 

Articolul 6 Completarea Condițiilor Generale privind implementarea proiectelor generatoare de venituri nete 
(dacă este cazul) 

(1) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 3 ani de la efectuarea plății 
finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din Condițiile 
generale, oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a 
Proiectului/recuperată, dacă veniturile nete generate nu au putut fi estimate în mod obietiv și/sau nu au 
putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar 
sau constatate de către una dintre instituţiile abilitate conform legii. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică proiectelor a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau 
identificarea veniturilor nete generate de proiect este de până la echivalentul în lei a 1.000.000 euro, 
valoare calculată la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare, la cursul Inforeuro din luna 
respectivă. 

(3) Pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete 
generate de proiect este cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 euro și 1.000.000 euro, valori calculate la 
momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare, la cursul Inforeuro din luna respectivă, care 
generează venituri nete în cursul implementării, valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu veniturile 
nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii prezentului contract și care sunt generate în mod 
direct numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii 
finale de plată.  

Articolul 7 Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și 
echipamentelor 

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui 
Contract de finanțare, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi 
proprietatea Beneficiarului. 

Sau 

(pentru proiectele implementate în parteneriat) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv 
drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în 
executarea sau ca urmare a executării acestui Contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt 
preexistente Contractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, 
conform celor prevăzute în Acordul de parteneriat inclus în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare. 

(2) Beneficiarul este de acord ca AM să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în special, să 
stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să 
comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, fără ca prin 
aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 

Articolul 8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare 

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 
contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea 
proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor,  AM poate modifica unilateral prin notificare 
contractul de finanțare,  cu respectarea principiilor și regulilor Programului. 
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(2) Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creşterea 
valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală 
eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor generale. 

(3) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea 
acesteia.  

(4) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe 
între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul 
implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM, și fără a afecta obiectivul Proiectului, cu respectarea 
Condițiilor generale și specifice. 

(5) Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii 
cumulative: 

(a) este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului contract de finanțare,   
(b) schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi  
(c) noii parteneri/ noul partener se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin 

Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul 
cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.  

În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de 
finanțare, şi documentele din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare.  

(6) În completarea art. 9, alin. (2) din Condițiile generale, OI va transmite către AM propunerea Beneficiarului 
de modificare a Contractului de finanțare cu cel puţin 10 (zece) de zile lucrătoare înainte de termenul la care 
este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de AM. 

(7) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie,  prin majorarea 
valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a 
Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, 
fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.  

(8) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, AM are dreptul de a 
modifica unilateral prin notificare următoarele anexe: 5 (cinci) – Acordarea și recuperarea prefinanțării, 6 
(șase) – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, 8 (opt) – Măsuri de informare şi publicitate, 9 (nouă) 
– Monitorizarea și raportarea, 14 (paisprezece) – Formulare și alte documente relevante.  

(9) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua, 
prin notificare, inclusiv modificări asupra liniilor bugetare (subcategoriilor bugetare) care au limite maxime 
impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de 
AM, cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime impuse și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.  

(10) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua 
modificări prin notificare asupra Proiectului, cu condiția să nu afecteze scopul principal al acestuia, doar în 
condițiile prevăzute de prezentul Contract. 

(11) În cazul în care Beneficiarul realizează modificări asupra bugetului Proiectului prin notificare, prin aplicarea 
prevederilor art 9 alin. (7) din Condițiile generale, acesta este obligat să transmită la OI, spre avizare, 
bugetul astfel modificat, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data la care modificarea respectivă 
este intenţionată a intra în vigoare. Modificările de buget devin aplicabile numai după avizarea acestora de 
către OI. OI are obligaţia de a informa AM despre aceste modificări în termen de maximum 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la avizare, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de AM a acestor modificări.  

(12) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale din Contractul de finanţare, Beneficiarul 
poate actualiza, prin notificare, anexa 4 (patru)–Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor în 
funcție de cererile de plată/rambursare decontate de AM în termen de maxim de 10 (zece) zile lucrătoare 
de la efectuarea plății de AM. 

(13) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin 
notificare, modificări asupra Anexei 2 (doi) – Cererea de finanţare, punctele referitoare la Activităţile 
proiectului şi Calendarul activităţilor, atunci când aceste modificări vizează exclusiv planificarea în timp a 
acestora precum şi punctul referitor la Achiziţiile derulate în cadrul Proiectului, atunci când vizează exclusiv 
planificarea în timp a achiziţiilor, schimbarea tipului de procedură, cumularea mai multor achiziţii într-o 
singură procedură, separarea unei achiziţii în mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislației în 
vigoare),  cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare şi să 
respecte prevederile contractuale legale în vigoare. Modificările prevăzute în prezentul alin. vor fi aduse la 
cunoştinţa OI şi AM, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a 
modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă de AM. 
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(14) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin 
notificare, modificări asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor 
tehnice pentru echipamentele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate, având în vedere progresul tehnologic 
înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării procedurii de achiziţie, 
cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada 
de implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare.  

(15) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul este obligat să notifice AM 
/OI în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale 
reprezentanţilor săi, precum şi orice informaţie ce poate fi relevantă în relaţia sa cu AM, orice astfel de 
modificare/informaţie fiind opozabilă AM doar de la data primirii notificării de către AM. Aceste informaţii 
se pot referi, dar fără a se limita la, orice imprejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar 
modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanţare, (după caz) 
orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de 
restructurare organizatorică, iniţierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau 
participarea la capitalul social al altor societăţi comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii 
activităţilor comerciale desfăşurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale iniţiate împotriva 
sa, sau iminente; iminenţa oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc. 

(16) Nedetectarea de către OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achiziţii necesare 
pentru implementarea Proiectului, cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la alin. (13) al prezentului art., 
nu afectează dreptul OI/AM de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea legislaţiei în 
vigoare, sau de a aplica corecţii financiare ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. 

(17) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condițiile generale, în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate dezangaja, prin notificarea unilaterală, 
fondurile rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul 
prezentului Proiect,   

(18) În completarea art. 9 alin. (9) din Condițiile generale, AM comunică Beneficiarului în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la luarea deciziei asupra suspendării prezentului Contract în conformitate cu prevederile 
art. 4, art. 10 și art. 12 din Condițiile Specifice POR 2014-2020. 

Articolul 9 Completarea Condițiilor generale privind conflictul de interese 

(1) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se 
informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură 
cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Orice conflict de 
interese care apare în decursul executării Contractului trebuie notificat fără întârziere către AM. AM îşi 
rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

(2) La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor  aferente unui contract 
de achiziţie, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 
Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese. 

Articolul 10 Completarea Condițiilor generale privind neregulile și recuperarea finanțării: 

(1) Termenul ”neregulă” are înţelesul dat în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului.  

(2) În cazul sesizării unei suspiciuni de neregulă/fraudă  în perioada de valabilitate a contractului OI/AM va 
emite, în scris, formularul de alertă de nereguli/fraudă. 

(3) Pe perioada efectuării verificărilor de către structura de control din cadrul AM, în cazul în care nu pot fi 
aplicate măsuri tranzitorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM/OI suspendă procesarea 
cererilor de rambursare și returnează cererile de plată până la finalizarea verificărilor în cauză. 

(4) OI/AM va procesa cererile de rambursare/plată cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau a oricăror 
acte normative de modificare, completare sau înlocuire a acestora.  

(5) În cazul suspendării, AM notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada şi motivele suspendării.  

(6) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plată orice cheltuială neeligibilă.  
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(7) În situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, prefinanţarea nu a fost recuperată, AM va notifica 
Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către acesta. 

(8) În termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de către Beneficiar, a notificării menţionate alin. (7) al 
prezentului art., acesta este obligat să restituie suma datorată, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de 
transfer bancar, plătite de AM, aferente sumelor respective, în contul indicat în notificare. 

(9) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad în sarcina exclusivă a 
Beneficiarului.  

Articolul 11 Cazul fortuit 

(1) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

Articolul 12 Completarea și modificarea Conditiilor generale cu privire la încetarea contractului: 

(1) Articolul 14 – Încetarea contractului, alin. (1), din Condițiile generale, se modifică astfel: În cazul 
nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanțare, AM poate decide 
rezilierea unilaterală a Contractului de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o 
notificare scrisă. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite 
în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de finanţare. 

(2) În completarea prevederilor art. 7 alin. (2) și respectiv ale art 14. alin. (2) din Condițiile generale, 
Beneficiarul are obligația  lansării achiziției privind realizarea proiectului tehnic și/sau a achiziției principale 
de lucrări/echipamente/servicii în cadrul proiectului în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului Contract. Pentru toate situațiile, acolo unde este cazul, termenul maxim pentru lansarea 
achiziției de lucrări este de maximum 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. Acolo unde este 
cazul, pentru beneficiarii de drept privat termenele anterior menționate se calculează  de la data obținerii 
codului SMIS în urma îndeplinirii obligației privind introducerea datelor aferente Anexei 2 (doi) – Cererea de 
finanțare în MYSMIS în urma lansării apelurilor retrospective, în conformitate cu art. 3 alin. (30) din Condiții 
specifice POR. OI va transmite o informare la AM privind neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul 
alin. și de art. 7 alin. (2) din Condițiile generale, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea 
termenelor de 6 luni/ 9 luni. AM poate dispune, în cazuri justificate, rezilierea şi recuperarea sumelor 
plătite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la OI.  

(3) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare în termen de maximum 12 luni 
de la data intrării în vigoare prezentului Contract de finanțare, OI poate propune AM rezilierea acestuia. 
Rezilierea poate fi propusa şi în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de 
prefinanțare/rambursare/plată, a doua cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo notificare de 
revizuire a graficului.   

(4) Anterior rezilierii Contractului de finanțare, AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după 
notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. În această 
situaţie, Beneficiarului i se vor percepe majorări/penalităţi de întârziere în valoare de 0,01%, după caz, pe zi 
de întârziere din suma la care este îndreptăţit, până la data îndeplinirii efective a obligaţiei. 

(5) AM va rezilia Contractul de finanțare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele 
declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul unei 
finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte 
programe naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele 
primite. 

(6) AM va rezilia Contractul de finanțare, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate, dacă se 
constată că, până la finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5), din Condițiile generale, 
Beneficiarul constituie ipotecă asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul 
prezentului Proiect, fără respectarea prevederilor prezentului Contract de finanţare. Sumele rambursate 
aferente obiectelor / bunurilor în cauză se vor recupera cu respectarea prevederilor Contractului de 
finanţare. 

(7) AM poate rezilia Contractul de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare 
scrisă, dacă se constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. (5)-(6), (8) și (11) din Condițiile generale, precum 
și art. 3, alin. (5), (11), (12) și (23) ale prezentei secțiuni. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia 
restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin prezentul 
Contract de finanţare. 

(8) (dacă este cazul) Pentru proiectele, pentru care contractul de lucrări a fost încheiat înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului Contract, dacă în urma verificării de către OI/AM a documentației de atribuire a 
respectivului contract de achiziție, se constată necesitatea aplicării de corecții financiare în procent de 100% 
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din valoarea contractului de achiziție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM va rezilia 
Contractul de finanţare. Decizia AM de reziliere se comunică Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În 
această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, 
în condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de finanţare.  

(9) (dacă este cazul) Orice modificare a componenţei parteneriatului cu încălcarea prevederilor art. 8, alin. (4) al 
prezentei secțiuni va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM, fără punere în întârziere sau 
vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia Beneficiarului de a returna întregul cuantum al fondurilor 
primite, în condiţiile prezentul Contract. 

(10) Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, definită 
conform art. 2, alin. (5) din Condiții generale, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul Proiectului 
sau modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru obţinerea finanţării, proiectul poate 
fi declarat neeligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel 
moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională/europeană şi prevederile contractuale. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/AM în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data 
apariţiei oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, AM putând să 
decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanţare. 

(12) În situaţia în care Proiectul a fost declarat neeligibil în conformitate cu alin. (10) al prezentului art., AM va 
dispune rezilierea Contractului de finanțare şi recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în 
condițiile prevăzute de prezentul Contract.  

(13) În situaţia prevăzută la alin. (12) al prezentului articol, începând cu ziua imediat următoare expirării 
termenului în care Beneficiarul trebuia să returneze finanţarea nerambursabilă acordată, se vor calcula 
dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată până la data plăţii efective, 
iar în cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere 
în condițiile legii.  

(14) În cazul în care neeligibilitatea Proiectului este determinată de o acţiune sau omisiune a Beneficiarului, 
acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract de finanțare. 

(15) Contractul de finanțare va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care 
obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract nu sunt folosite 
conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, 
oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale.  

(16) Beneficiarul  este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract. 

(17) În cazul rezilierii și recuperării finanțării nerambursabile acordate se vor calcula dobânzi de întârziere în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

(18) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 7 alin. (21) din cadrul Condițiilor generale se vor 
calcula dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății 
efective. 

(19) În cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în 
condițiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate 

Articolul 13 Dezangajarea fondurilor în cadrul prezentului contract 

(1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM poate dezangaja fondurile rămase neutilizate în urma 
finalizării implementării contractelor de achiziție aferente prezentului Contract de finanțare. 

Articolul 14 Transparența 

(1) Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie 
informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul 
prezentului Contract, precum și în cadrul legislației în vigoare. 

Articolul 15 Publicarea datelor 

(1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM/OI: denumirea beneficiarului, 
denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de 
finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/ grupul 
țintă, precum şi plățile efectuate în cadrul prezentului Contract de finanțare. 

(2) Beneficiarul are obligația publicării, pe site-ul propriu, a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor 
implicați în implementarea prezentului Contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor 
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contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice. 

(3) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, să publice pe 
site-ul propriu rezultatele obținute prin prezentul Contract și să notifice în acest sens autoritatea de 
management responsabilă. 

(4) Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/ durabilitate a Proiectului, să asigure 
vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului articol 

Articolul 16 Confidențialitate 

(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină 
orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului contract 
de finanțare. Părțile înteleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile 
din prezentul contract de finanțare și respectiv în conformitate cu atribuțiile legale de organizare și 
funcționare a AMPOR 

(2) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract privind furnizarea informațiilor și 
documentelor necesare desfășurării activitățiilor de audit și control de către instituțiile/ departamentele 
abilitate, precum și pentru informarea și promovarea în scopuri publicitare a utilizării fondurilor FEDR, 
conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile se angajează să depună toate diligenţele 
pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu 
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor) De asemenea, părțile se angajează să depună toate 
diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii informațiilor/ documentelor a caror furnizare/ dezvăluire ar 
putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală. 

(3) Parțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. precedent dacă: 

(a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celorlalte părţi contractante în acest 
sens, cu respectarea prevederilor legale incidente 

(b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

Articolul 17 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în 
scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor 
acestuia, precum și în scop statistic.. 

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (679)/2016, vor fi prelucrate în acord 
cu legislația aplicabilă procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și cea aferentă procesului de 
implementare, monitorizare, asigurare a durabilității investiției, în scopul și temeiul legal pentru care s-a 
încheiat prezentul contract de finanțare.  

(3) Părțile contractuale vor lua măsuri temeinice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și 
competențe instituționale/organizaționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a 
datelor cu caracter personal în ceea ce privește procesul de prelucrare/reprelucrare/transfer către terți 
și/sau publicarea  acestora. 

(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale/organizaționale 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 
datelor cu caracter personal. 

(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării 
datelor cu caracter personal din prezentul contract de finanțare, în vederea adoptării de urgență a măsurilor 
tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP ), conform obligațiilor ce decurg din Regulamentul (UE) 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor). 
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(6) Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din cadrul 
prezentului contract de finanțare și/sau modificările la acesta, în îndeplinirea obiectivelor pentru care 
finanțarea a fost acordată în cadrul acestuia, vor realiza demersurile necesare pentru a întocmi evidențele 
activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu art 30 din Regulamentul (UE) 
679/2016, precum și consimțământul persoanelor vizate de activitățile de prelucrare, punându-le la 
dispoziția ANSPDCP la solicitarea acesteia.  

(7) Solicitantul, sau în cazul proiectelor implementate în parteneriat, fiecare membru al parteneriatului are/au 
obligația întocmirii evidențelor asupra consimțământului persoanelor care fac parte din grupul țintă al 
proiectului, pentru activitățile ce decurg din implementarea activităților proiectului, în conformitate cu 
acordul de parteneriat, acolo unde este cazul, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. 

Articolul 18 Completarea Condițiilor generale privind supracontractarea proiectelor (acolo unde este cazul) 

(1) În cazul în care se depăsește nivelul maxim de absorbție sau în caz de dezangajare la nivel de program, 
Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea 
proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanțare și anexele acestuia, 
Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM va notifica beneficiarul în timp util 
cu privire la apariția unei astfel de situații. 

(2) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate anterior, Beneficiarul nu reusește să asigure 
implementarea întregului proiect din surse proprii, AM are dreptul de a solicita acestuia returnarea totală 
sau parțială a finanțării acordate. 

Articolul 19 Completarea și modificarea Condițiilor generale privind anexele contractului 

(1) Din art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale, în cadrul prezentului Contract nu sunt aplicabile 
următoarele anexe:   

 Anexa 7 (șapte) - Calendarul estimativ al achizițiilor 
 Anexa 10 (zece) - Indicatori 
 Anexa 11 (unsprezece) - Graficul de activități 
 Anexa 12 (doisprezece) - Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 (treisprezece) - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) Restul anexelor prevăzute la art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale rămân aplicabile în cadrul 
prezentului Contract și își păstrează numerotarea.  

(3) În completarea art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale se include Anexa 14 (paisprezece) – 
Formulare şi alte documente relevante. 

Articolul 20 Completarea și modificarea Condițiilor generale privind condițiile specifice fiecărei priorități de 
investiții 

(1) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice aplicabile Priorității de investiții din cadrul 
POR 2014-2020 față de cele Generale, precum și față de cele specifice Programului Operațional Regional 
2014-2020. 

(2) În cadrul prezentului Contract, Condițiile Specifice aplicabile Priorității de investiții din cadrul POR 2014-
2020  se completează, acolo unde este cazul, cu condițiile specifice Programului Operațional Regional 2014-
2020 și respectiv cu Condițiile Generale, din prezentul contract. 
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Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile Priorității de investiții 3.1 – Operatiunea B – Cladiri 
Publice, din cadrul POR 2014-2020 

 

 

(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții 
generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în 
conformitate cu prevederile prezentului contract.  

 
(2) Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosință asupra obiectelor/bunurilor 

realizate prin proiect către o terță parte se poate face numai printr-o procedură transparentă și 
nediscriminatorie, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 107 din Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene, precum și cu respectarea condiției de ajustare corespunzătoare 
a finanțării nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanțare în cazul proiectelor 
generatoare de venituri nete. Nerespectarea condiției de transmitere a dreptului de folosință 
anterior menționat poate conduce la rezilierea și recuperarea finanțării acordate în 
conformitate cu prevederile prezentului contract. 

 
(3) Beneficiarul poate transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 

alin. (5) din Condiții generale, realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor 
realizate prin proiect către o structură competentă aflată în subordine, exclusiv pentru 
îndeplinirea obiectivelor proiectului, fără ca structura respectivă să obțină venituri. 

 
(4) Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii publice corespunzătoare destinației 

principale a clădirii (funcțiunea clădirii) pentru care s-a acordat finanţare, în condiţiile 
standardelor şi legislaţiei specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate a 
proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale. 

   

(5) (dacă e cazul) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără 
intervenţia instanţei  de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu prezintă 
extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de 
proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea, până la data emiterii autorizaţiei de 
construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului contract de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni anterior 
menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.  
Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, 
iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. 
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FORMULARE 

 

 

 

 

F.1 - Scrisoare de înaintare  

 

F.2 - Informații generale 

 

F.3 -Formular ofertă 

 

F.4 - Declaraţie - privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 

  

F.5 - Declaraţie - privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016  

 

F.6 - Declaraţie - privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

 

F.7 - Declaraţie - privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

 

F.8 – Modul de constituire a garanției de bună execuție 

 

F.9  - Declarație privind datele de contact ale ofertantului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul. 1     

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante 

nr._________data___________ora_____ 

  

OFERTANTUL …….................…….........  

Adresă: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Către, _______________________________________ 

Adresa: ...................., ........................ , ......................,  

Tel. .................. , fax  ................ 

  

       Ca urmare a anunţului nr. __________ 

apărut_________________________________, privind achiziţia organizată pentru 

atribuirea contractului _____________________, noi 

___________________________________ (denumirea/numele ofertantului), vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1.    Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:  

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele 

dumneavoastră. 

  

  

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 

Cu stimă, 

[Nume ofertant], 

_______________________ 

(semnătură autorizată)     

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



Formularul.2 

          OFERTANTUL 

___________________________ 

       (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMATII GENERALE 

 

 

Denumirea/numele:_______________________________________________________ 

 

Codul fiscal:_____________________________________________________________ 

 

Adresa sediului central:____________________________________________________ 

 

                                     

_____________________________________________________ 

 

 

Telefon:__________________ Fax:__________________E-mail:___________________ 

 

C.U.I.____________________  

 

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului_____________________________ 

 

Cont Trezorerie _____________________________________________________ 

 

Administrator _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                               OFERTANT 

                                                         _______________ 

                                                        (semnatura autorizata) 

                  LS 

 

           

     

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                                 



        Formularul.3 

 

OFERTANTUL    

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in 

conformitate 

                                          (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  

         (denumirea serviciului)  

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, 

reprezentand  

                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare 

de_________________________lei                                          

                                                                                                   (suma in litere si in 

cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 

serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, 

si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 

impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este 

stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza:     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de 

oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

         |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 

documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta pe care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

                                                    

OFERTANT 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

LS 

 

 



OERTANTUL                                                                                        Formularul.4 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele 

operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent/tert 

sustinator/subcontractant la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] 

pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, 

după caz, denumirea  seviciului  şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], 

organizată de Județul Ialomița, declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile  

prevazute  la art. 60 lit.d si e din Legea nr.98/2016: 

     Ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul propus /Terțul 

susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 

sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, ofertantul/candidatul 

a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 

în relații comerciale cu persoane de decizie în cadrul autorității contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, este exclus din 

procedura de atribuire. 

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul Consiliului Județean Ialomița, care 

aprobă/semnează documente emise în legătură cu prezenta achiziție directă sunt: 

Marian Pavel – Presedinte ; Alexandru Dinu – Vicepresedinte ; Emil-Catalin Grigore 

– Vicepresedinte ; Adrian Robert Ionescu – Secretar General al Judetului ; Ionica Băicoianu 

- Director Executiv Directia Coordonare Organizare ; Iulian–Grigorin Dogaru - Director 

Executiv adjunct Directia Coordonare Organizare ; Nicolae-Cristian Răureanu - Șef serviciu 

Direcţia Coordonare Organizare ; Ana-Maria Haimana – Consilier Juridic Directia 

Coordonare Organizare; Ramona-Florentina Novac – consilier juridic Directia Coordonare 

Organizare ; Liliana ION - Consilier Juridic Direcţia Coordonare Organizare ; Mihaela 

Moroianu - Director Executiv Directia Buget Finante ;; Silvia–Petruta Dimache – sef 

serviciu Directia Buget Finante ; Anamaria-Cristina Petre - Consilier Directia Buget Finante 

; Pletea Aurelia - Consilier Directia Buget Finante ; Mariana Stanciu – sef serviciu Direcţia 

Investitii si Servicii Publice;   Gheorghe Proca - Director Executiv Directia Achizitii si 

Patrimoniu ; Mirela Genina Preda – sef serviciu Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu; Cristian 

Vlad –manager proiect/ Director Executiv Direcţia Investitii si Servicii Publice ; Marcu 

Mariana - asistent manager/ Consilier Direcţia Investitii si Servicii Publice ;Tanușa Năstase 

– responsabil financiar/ Consilier Directia Buget Finante; Gabriela–Virginia Teodorescu – 

responsabil juridic/Consilier juridic Direcţia Coordonare Organizare ;  Maria Dinu – 

responsabil achizitii/Consilier achizitii publice Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu; Emma Voicu– 

responsabil tehnic / Consilier Directia Investitii si Servicii Publice; Ioana Stoica – 

responsabil promovare /Consilier Compartiment Coordonare Societati, Servicii si Institutii 

Publice Subordonate;  

    

Data : …………………………..                                                           Ofertant                                                                         

                                                                                            ...................... 

                                                                                         (semnătura autorizată) 



CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                      Formularul.5 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

  

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 

împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 

__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre 

definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele 

infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 

fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 

181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 

privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  



De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa 

cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data ________________ 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul.6 

 

OFERTANTUL 

...............................................   

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE 

ART. 165/LEGEA 98/2016 

 

 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează 

procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la 

data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi 

a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la 

art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 

-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau 

decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea 

statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 

 

     

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

................................. 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 



 Formularul.7 

 

     OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________, 

                                                                             (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică având ca obiect 

..............................................................................................................................

.. (denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată 

de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

  ART. 167 

    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre 

următoarele situaţii: 

    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor 

competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar 

autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 

cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 

considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 

vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 

severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 

condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 

măsuri mai puţin severe; 

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 

reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale 

sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la 

încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 

comparabile; 

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 

transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 



excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 

informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 

autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii 

eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 

privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea 

acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul 

operator economic. 

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude 

din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura 

generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate 

de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa 

contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator 

economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi 

un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a 

activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral 

graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 

    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege 

orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a 

acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea 

licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau 

din culpă gravă. 

    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic 

sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri 

judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la 

art. 164 alin. (1). 

    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 

suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 

operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori 

economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct 

de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de 

atribuire; 

    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi 

la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, 

rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură 

personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 

    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 

individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 

economici; 

    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu 

alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 

oferte/solicitări de participare. 

    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 

contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 

identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 

atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 



    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de 

Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. 

(6). 

    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, 

livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi 

majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

Data completării ...................... 

  

 

 

 

OFERTANT, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Formularul.8 

 

  OPERATOR ECONOMIC  

                       

......................................... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

MODUL DE CONSTITUIRE A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE 

 

 

 

 

 

 

S.C. ____________________________________________ (denumirea, numele 

operatorului economic), având ca reprezentant legal pe ____________________, în calitate de 

ofertant la procedura de _____________________ (se menţionează procedura) pentru 

achiziţia contractului _______ Cod CPV ___________________, la data de ______________ 

(zi/luna/an), organizata de __________________________ (se inserează numele autorităţii 

contractante), optez pentru una din urmatoarele modalitati de constituire a garanţiei de buna 

execuţie: 

  

□ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara in favoarea 

autoritatii contractante 

  

□ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari in 

favoarea autoritatii contractante 

 

□ Virament bancar 

 

 

  Se va bifa optiunea aleasa. 

 

 

 

 

 

 

Data completării ............................... 

 

 

  ............................ 

         (semnatura autorizata 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 



Formularul.9 

OPERATOR ECONOMIC, 

......................................... 

(denumirea/numele) 

 

                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                   

DECLARAȚIE 

privind datele de contact și de corespondență 

 

Subsemnatul …………………………. (numele și prenumele), reprezentant împuternicit al 

………………………… (denumirea/numele, CUI și sediul / adresa ofertantului), declar că pentru 

derularea corespondenței referitoare la prezenta achiziție, datele de contact sunt 

următoarele:  

 persoana de contact: ................................  

 adresa: ................................  

 tel: ................................  

 e-mail: ................................  

 fax: ................................  

 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC, 

............................ 

(semnatura autorizata) 
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Contractul de finanțare 7600/02.03.2022, Cod SMIS 140248

Titlul proiectului: „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”
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A.1.1.

Achiziționarea serviciilor necesare 

pregătirii documentațiilor tehnico-

economice și a documentațiilor 

suport necesare depunerii 

proiectului

Echipa de 

management a 

proiectului

A.1.2.

Elaborarea documentațiilor tehnico-

economice și a documentațiilor 

suport necesare depunerii 

proiectului

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.1.3.

Elaborarea cererii de finanțare 

necesară pentru depunerea 

proiectului și transmiterea acesteia 

prin intermediul aplicației MySMIS

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.2.1.

Derularea proceselor de evaluare și 

contractare a proiectului și semnarea 

contractului de finanțare

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.3.1

Achiziționarea și contractarea 

serviciilor și lucrărilor prevăzute în 

Planul de Achiziții al proiectului

Echipa de 

management a 

proiectului

A.4.1

Elaborarea documentației tehnico-

economica PAC, PT, DTOE, DDE

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.4.2

Verificarea proiectului tehnic si a 

detaliilor de execuție de catre 

verificatori de proiecte autorizați

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului
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Grafic Gantt

A.5.1

 Execuția lucrarilor de construcții 

montaj si furnizarea echipamentelor 

tehnologice si funcționale ce fac 

obiectul Investiției

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.5.2

Prestarea serviciului de dirigenție de 

șantier

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.5.3

Prestarea serviciului de asistență 

tehnică din partea proiectantului

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.6.1

Elaborarea certificatului de 

performanta energetica a cladirii

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.7.1.

Desfășurarea activității echipei de 

implementare

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.7.2.

Prestarea serviciului de consultanță 

pentru managemnetul și 

implementarea proiectului

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.8.1

Asigurarea măsurilor de informare si 

publicitatea privind proiectul

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului

A.9.1

Realizarea auditului financiar 

independent al proiectului

Echipa de 

management 

internă și 

externă a 

proiectului
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