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CONTRACT DE FINANȚARE
1. Părțile
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Capital Uman, cu sediul în Str. I.D. Mendeleev, nr.36-38, localitatea
BUCUREŞTI, sector 1, România, cod poștal 010366, telefon: 0372614417, fax: 0372838502,
poştă electronică: contact.minister@fonduri-ue.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat prin
doamna Roxana MÎNZATU, ministrul fondurilor europene, pe de o parte, denumit în cele ce
urmează AM,
reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, cu sediul în Piața Iuliu Maniu,
nr.10, municipiul Alba Iulia, jud. Alba, România, cod poștal 510094, telefon: 0358/401655,
fax: 0358/401655, poștă electronică:posdru@oirposdrucentru.ro, cod fiscal 20765008,
reprezentat prin Ionela Maria MIHĂILESCU, director executiv, denumit în cele ce urmează OI
și
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, cod de identificare fiscal 15648249,
înregistrată în Registrul autorităților publice sub nr. 01304, cu sediul în Oraș Cugir, Str. 21
Decembrie 1989 nr. 3, județul Alba, cod poștal 515600, România, telefon 0788601923, fax
0258750764, poștă electronică spas_cugir@yahoo.com, reprezentată legal prin VIORICAMARIANA NEDEL, Șef serviciu, identificat prin CI, seria AX, nr. 651704, eliberat de SPCLEP
Cugir, la data de 27.09.2016, în calitate de Beneficiar al finanțării,
au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare , în următoarele condiții:
2. 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 și
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.
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CONDITII GENERALE
Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanțare
(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile
de către AMPOCU, pentru implementarea Proiectului cod SMIS2014+ 127689, intitulat:
CENTRU DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE LOTUS, 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.
Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului
(1) Contractul de Finanțare produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 36 luni, respectiv între data
01.08.2019 si data 31.07.2022, la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de
desfășurare a activităț ilor proiectului înainte 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. 10 - Modificări și completări și/sau a Anexei 1 - Condiții
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 investiț ii productive sau de infrastructură și care nu sunt
co-finanț ate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru
beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac
parte din categoria întreprinderilor mari si beneficiarilor publici, 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
Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 – Valoarea contractului
(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2,780,218.71 lei
(douămilioaneșaptesuteoptzecimiidouăsuteoptsprezeceleișișaptezecișiunubani), după cum
urmează:
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După caz (pentru proiecte negeneratoare de venituri)
Valoarea
totală

Valoarea
totală
eligibilă

(lei)
1

(lei)
2

Valoarea eligibilă Valoarea eligibilă
nerambursabilă din nerambursabilă
FEDR/FC/FSE/ILM
din bugetul
T
naţional
(lei)
3

(%)
4

(lei)
5

(%)
6

Valoarea co- Valoare
finanţării
a neeligibile a
eligibilă
Beneficiarului inclusiv
TVA
(lei)
(%)
(lei)
7
8
9

2,780,218.71 2,780,218.71 2,363,185.91 85.00 361,428.43 13.00 55,604.37 2.00

0.00

(pentru proiecte generatoare de venituri)
Valoarea
Valoarea
Valoarea
Valoa- Valoa- Valoarea
rea veniturilor necesară de
eligibilă
eligibilă
rea
finanțare
nerambursabilă neramburnete
totală totală
eligibi- generate
din
sabilă din
lă
FEDR/FC/FSE
bugetul
naţional
(lei)
(lei) (lei) (%) (lei)
(%)
(lei)
(%)
(lei) (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valoarea Valoa-rea
co-finan- ne-eligiţariieligibilăinbile a Be- clusiv TVA
neficiarului
(lei) (%)
(lei)
11 12
13

(2)

AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 2,724,614.34 lei
(douămilioaneșaptesutedouăzecișipatrumiișasesutepatrusprezeceleișitreizecișipatrubani)
1
, echivalentă cu 98.00 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin
prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de
Beneficiar2
(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate
în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor de
prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.
(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în
coloana 2/53, după caz, din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la
aliniatul (2) se va reduce corespunzător.

1

Reprezentand suma coloanelor 3 si 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau
suma coloanelor 7 si 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri

2

Prevederile art. 3, al. (3) nu se aplică proiectelor finanțate din asistență tehnică

3

Se va alege una dintre optiuni
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Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :
(a) Legislația națională și europeană aplicabila
(b) Ghidul Solicitantului
(c) Prezentul Contract de Finanțare
(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie
cuprinse în Cererea de Finanțare.
Articolul 5 - Acordarea si recuperarea prefinanțării
(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislaț iei în vigoare, conform
Secțiunii ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” din Anexa 1 – Condiții Specifice, după
caz.
Articolul 6 – Rambursarea / plata cheltuielilor
(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM după caz OI în conformitate cu
Secțiunea ”Condiții de rambursare şi plata cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiții Specifice,
pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a
cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în
Secțiunea „d” ”Condiții specifice Programului Operațional” din Anexa 1 – Condiții
Specifice, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de
Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se
suspendă pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de suspendare a acestora
să poată depăși 10 zile lucrătoare.
(3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 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
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020 și HG 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, OUG 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
a
proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare
programului aferent.
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Articolul 7– Drepturile și obligațiile B eneficiarului
(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 î ncepe executarea contractului în cel mult 6 luni de la
intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 Cererea de Finanțare , fără a depăși perioada de implementare.
(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
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 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 zile de la transmiterea solicitării de
către AM/OI/organismul 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
obligaț ia 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 în 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-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în
MySMIS 2014.
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(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi
a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin
conform articolului 3.
(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 produse,
servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale
în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispozițiilor legale pri vind achizițiile
efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate
contractantă, în sensul legislaţiei naţionale 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/plăț ii.
(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 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 - 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 informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării
Programului Operaţional Capital Uman şi/sau a Proiectului implementat.
(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităț ilor
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 – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor
din Anexa 3 – Măsuri de informare şi publicitate.
(21) Beneficiarul/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
zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM să
decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1 - Condițiilor Specifice.
(23) Beneficiarul are obligaț ia de a informa AM/OI în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu
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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 terț ilor din culpa
sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru
prejudiciile cauzate terților de către B eneficiar, ca urmare a executării prezentului
Contract de Finanțare, cu excepț ia celor care pot fi direct imputabile acestora.
(25) În cazul în care se realizează verificări la fața 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 a 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 are
obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen
de 10 ani de la efectuarea plății finale.
Articolul 8 – 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 competenț elor stabilite, în termen de
15 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 prefinanțare, cererile de rambursare și
cererile de plată în conformitate cu Secțiunile aferente din Anexa 1 – Condiții Specifice.
(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în
prezentul Contract de Finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării
Cererii de Prefinanţare 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.
(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.
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(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.
Articolul 9 - Contractarea și cesiunea
(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 10 – 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.
(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului,
acesta are obligaţia de a o transmite AM/OI cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de
termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor
acceptate de AM/OI. 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, î n
termen de 20 de 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 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 ș i nu poate avea scopul sau efectul de a
produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiț iilor inițiale de
acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor,
în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanțare poate fi modificat prin
notificarea adresată AM/OI în următoarele situații: (a) modificări intervenite în bugetul
estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole 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
menț ionate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol
bugetar, între tipurile de cheltuieli;
(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului
acolo unde este cazul;
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(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a
Proiectului;
(e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
(f) alte situații prevăzute în Anexa 1 - Condiții Specifice din prezentul Contract.
(8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice de la data transmiterii de către
AM/OIR/OI a unei informări privind acceptarea notificării, în termen de maxim 10 zile.
Prin excepție, notificarea poate să intre în vigoare și să producă efecte juridice din a 11 a
zi de la data înregistrării la AM/OIR/OI, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau
dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM/OIR/OI.
(9) Contractul poate fi suspendat de către părți, 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 insuficienț ei fondurilor;
(b) De către AM în cazul incidenț ei articolului 8 din OUG 66/2011;
(c) De către AM/Beneficiar în caz de forță majoră.

Articolul 11 – 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 prevăzute de legislația în
materia achizițiilor publice.
Articolul 12 – 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 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 în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de
rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificaț i de către AM/OI cu
privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În
situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea
sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.
Articolul 13 – Monitorizarea
(1) Monitorizarea Contractului de Finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu
prevederile Anexei 4 - Monitorizarea și raportarea.
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Articolul 14 – Forța majoră
(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și
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 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 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 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 luni, părțile se vor întâlni într -un
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra
modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.
Articolul 15 – Încetarea Contractului de Finanțare și recuperarea sumelor plătite
(1) Oricare dintre părț i 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 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare 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. 9 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 în ultimii 3/5 ani, după
caz;
(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a
finanțării acordate, dacă este cazul.
(4) În situația încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuția din partea fondurilor ESI se
recuperează.
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Articolul 16 – 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 17 – Transparență
(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele
vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile
prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta
și a celor stabilite prin prezentul contract.
(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele
acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adițion ale prin care se aduc modificări
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia
există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de
contact – minimum o adresă de email și număr de telefon – funcționale pentru
echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune
și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și
datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
b. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului,
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile
ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;
c. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai
proiectului;
d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea
postului, timpul de lucru;
e. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii
stabiliți;
f. denumirea furnizorilor de produse , prestatorilor de servicii și executanțilo r de
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea
acestuia și plățile efectuate;
g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a
investițiilor în infrastructură sau producție – informații conform contractului de
finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE
1303/2013.
Articolul 18 – Confidențialitate
(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial
al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect menționate explicit în
anexa 2, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere, principiului
concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori alt or dispoziții legale aplicabile,
conform justificării inclusă în anexa menționată.
(2) AM/ OI delegat, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea
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pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale
dacă:
a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
b. partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
Articolul 19 – Protecția datelor cu caracter personal
(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește
gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii
obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
(2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai
proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu
informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea
consimțământului acestora, în condițiile legii.
Articolul 20 – Publicarea datelor
Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 17 alin. 2 să fie
publicate de către AM/ OI desemnat, cu respectarea art. 19 alin. 2.
Articolul 21 – Corespondența
(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face exclusiv
prin MySMIS 2014, cu excepția situației prevăzute de art.7, al in. (27) din prezentul
contract, caz în care corespondența se trimite la următoarele adrese:
Pentru Beneficiar: Oraș Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 3, județul Alba, cod poștal 515600,
România;
Pentru AM: Str. I.D. Mendeleev, nr.36-38, localitatea BUCUREŞTI, sector 1, România, cod
poștal 010366;
Pentru OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU: str. Piața Iuliu Maniu, nr. 10, Municipiul Alba Iulia,
județul Alba, România, cod poștal 510094;
(2) AM/OI poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru
aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanţare.
Articolul 22 - Legea aplicabilă şi 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 23 - Anexele Contractului
(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integr antă a
prezentului Contract de Finanțare, având aceeaşi forţă juridică:
Anexa 1 - Condiții Specifice, din care fac parte:
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(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a
cheltuielilor
(b) Acordarea și recuperarea prefinanțării
(c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
(d) Condiții aferente Programului Operațional
Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:
(a) Bugetul Proiectului
(b) Calendarul estimativ al achizițiilor
(c) Indicatori
(d) Graficul de activități
(e) Echipa de management și experți pe termen lung
Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate
Anexa 4 - Monitorizarea și raportarea
Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri
(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale,
precum și asupra celorlalte anexe.
Articolul 24 – Dispoziții finale
(1) Prezentul Contract de Finanțare se încheie în 2 (3) exemplare originale, toate având
valoare juridică, precum și în MySMIS 2014, și este semnat electronic de toate părțile.
Pentru
Pentru Beneficiar
Ministerul Fondurilor Europene
reprezentat prin Organismul Intermediar
Regional pentru Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Regiunea Centru
Nume: Ionela Maria MIHĂILESCU

Nume:
NEDEL

VIORICA-MARIANA

Funcţie: Director executiv
Funcţie: Șef serviciu
Semnătura:
Semnătura:
Data:
Data:
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ANEXA 1
CONTRACT DE FINANŢARE
-Condiţii SpecificeArt. 1 Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului
(1)Prin excepţie de la prevederile art.7 alin (2) din Contractul de finanţare – Condiţii
Generale, execuţia contractului va începe cu prima zi lucrătoare următoare datei de
semnare a contractului de finanţare.
(2)În completarea prevederilor art.2 alin (3) din Contractul de finanţare – Condiţii Generale,
durata de implementare a proiectului poate fi prelungită prin act adiţional la contractul de
finanţare, dar nu mai mult de durata maximă de implementare prevăzută în Ghidul
Solicitantului – Condiţii Specifice, aplicabil.
Art. 2 Valoarea contractului
În completarea prevederilor art.3 alin (1) din Contractul de finanŃare – CondiŃii Generale și
în acord cu anexa 5- Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri (daca e cazul), valoarea
totală a Contractului de finanţare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și Parteneri,
după cum urmează:
Organizatia1

Valoarea
totală

(lei)
1 =2+9

0

Valoarea
totală
eligibilă

(lei)
2 =3+5+7

Valoarea
eligibilă
nerambursabilă
din FSE/ILMT

(lei)
3

(%)
4

Valoarea eligibilă
nerambursabilă
din bugetul
naŃional

(lei)
5

(%)
6

Valoarea cofinanŃării
eligibile a
liderului de
parteneriat/
parteneri
(lei)
(%)
7
8

Valoarea
neeligibilă
inclusiv
TVA
(lei)
9

Lider de
parteneriat:
SERVICIUL PUBLIC
DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ

2,780,218.71 2,780,218.71 2,363,185.91 85.00

361,428.43

13.00

55,604.37

2.00

0.00

Total

2,780,218.71 2,780,218.71 2,363,185.91 85.00

361,428.43

13.00

55,604.37

2.00

0.00

Art. 3 Eligibilitatea cheltuielilor
(1) Aprobarea proiectului și semnarea Contractului de Finanţare de către AMPOCU nu
reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilităţii cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită
în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.
(2) Prin excepţie de la prevederile art.3, alin (1) – (5) din Contractul de finanţare – CondiŃii
Generale, vor fi luate în considerare următoarele prevederi:
a) Valoarea cheltuielilor eligibile indirecte va fi stabilită conform prevederilor din
Ghidul

1

Pentru fiecare membru al parteneriatului care are incluse în buget cheltuieli care
intră sub incidenţa ajutorului de stat/minimis, valorile din buget se evidenţiază pe linii
distincte astfel: pe prima linie se completează valorile din buget din care se scade valoarea
ajutorului de stat/minimis; pe cea de-a doua linie se completează valoarea ajutorului de
stat/minimis

1

Solicitantului - Condiţii Specifice aplicabil prezentului contract, respectiv aceste
cheltuieli fiind stabilite ca rată forfetară de m a x i m u m 15% din costurile directe
eligibile cu personalul (prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).
b) Valoarea cheltuielilor eligibile de tip FEDR va fi stabilită și acordată în procent maxim
de 10% din cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului
Solicitantului-Condiţii specifice aplicabil.2
(3) În cazul în care la finalul perioadei de implementare a proiectului indicatorii prevăzuţi în
cererea de finanţare anexă la contractul de finanţare, nu sunt îndepliniţi/ realizaţi în
totalitate, AMPOCU/OI responsabil va diminua corespunzător finanţarea acordată iniţial,
prevăzuta in contractul de finanţare Condiţii generale la art.3. Diminuarea finanţării
acordate în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor se va realiza în conformitate cu
metodologia stabilită la nivelul AM POCU.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 3 din Contractul de finanţare – Condiţii Generale, în
cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală
eligibilă validată de AMPOCU este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată,
pentru tipurile de cheltuieli menţionate la alin. (2) de mai sus, procentul de decontare va fi
raportat la valoarea totală eligibila validată de AMPOCU și nu la valoarea cheltuielilor
estimate iniţial/ contractate.
(5) În completarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Contractul de finanţare - Condiţii
generale, cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile
inclusiv, în condiţiile stabilite de:
E

Orientări privind oportunităţile de finanţare în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020;

E

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice;

E

prezentul Contract de finanţare și anexele acestuia;

E

legislaţia naţională și europeană aplicabilă;

E

manualul beneficiarului.

(6) În completarea art. 4 alin. (2) din Contractul de finanţare - Condiţii generale, cheltuielile
aferente prezentului Proiect, pot fi considerate eligibile cu condiţia ca acestea să fie
cuprinse şi în Anexa 2 (a) – Bugetul proiectului (Buget – Activităţi și cheltuieli).
(7) În vederea validării cheltuielilor, AMOCU/OI responsabil poate solicita și verifica toate
documentele necesare, aferente cererilor de rambursare /cererilor de plată precum şi
rapoartele tehnice transmise de către Beneficiar. Documentele-suport justificative privind
cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar la solicitarea OI responsabil în
conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării
proiectului.
(8) AMPOCU are obligaţia de a asigura resursele financiare necesare efectuării plăţii conform
prevederilor legale privind acordarea prefinanŃării, mecanismul cererilor de plată, cererile
de rambursare, dar nu se obligă şi nu se substituie beneficiarului în obligaŃia acestuia de a
asigura toate condiŃiile necesare şi suficiente, inclusiv resursele financiare, pentru
implementarea în bune condiţii a Proiectului.
Art. 4 Rambursarea / plata cheltuielilor
(a)Acordarea și recuperarea prefinanţării, dacă este cazul
(1)La solicitarea Beneficiarului/liderului de parteneriat, în nume propriu sau pentru
parteneri, alŃii decât cei prevăzuŃi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din OUG 40/2015 cu
modificările și completările ulterioare, AMPOCU acordă prefinanţare în tranşe de maximum
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Se va corela cu procentul maxim stabilt prin Ghidul Solicitantului Conditii specifice aplicabil
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10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de
finanŃare.
(2)Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
prefinanŃare, iar AMPOCU virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de
parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform prevederilor contractului de
finanŃare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia. În
termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de
parteneriat a cererii de prefinanţare, AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman
efectuează verificarea cererii de prefinanţare. După efectuarea verificărilor, AMPOCU
virează beneficiarului/liderului
de parteneriat/partenerilor
valoarea cheltuielilor
rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care dispune de resurse
în conturile sale.
(3)Transferul sumelor reprezentând prefinanŃare solicitată de beneficiari/lider de parteneriat
în condiŃiile prevăzute la alin. (1), se realizează cu condiŃia îndeplinirii cumulative a
următoarelor cerinŃe:
a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru
fiecare tranșă,
b) existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat pentru
activităţile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanţării.
Transferul fondurilor pentru acordarea prefinanţării, dacă este cazul, se va efectua, în lei
în următoarele conturi:
Cont pentru prefinanţare SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
cod IBAN: RO42TREZ00921A480203XXXX
Titular cont: SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: TREZORERIA CUGIR, STR. 21 DECEMBRIE,
NR. 56, CUGIR, COD POSTAL 515600
Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele
conturi deschise pe numele Liderului de parteneriat/ Partenerului:
Cont pentru prefinanţare Lider de parteneriat NA
cod IBAN:
Titular cont: NA
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale:
Cont pentru prefinanţare Partener NA
cod IBAN:
Titular cont: NA
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale:
(4)Solicitările privind acordarea tranşelor de prefinanŃare, cu excepŃia primei solicitări,
includ obligatoriu, pe lângă informaŃiile prevăzute la alin. (3), sumele rambursabile rămase
necheltuite din FSE şi cofinanŃare publică asigurată de la bugetul de stat şi neincluse în
cererea/cererile de rambursare aferentă/aferente tranşei anterioare de prefinanŃare. În
situaŃia în care AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman constată erori în
raportul de justificare a prefinanŃării, aferent tranşei/tranşelor anterioare, poate sista
acordarea următoarelor tranşe de prefinanŃare.
(5)Suma efectiv transferată de către AMPOCU aferentă fiecărei solicitări de tranşă de
prefinanŃare, cu excepŃia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenŃa dintre
cuantumul estimat al cheltuielilor rambursabile pentru care se acordă tranşa solicitată şi
suma cheltuielilor rambursabile rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerilor, din tranşa anterioară şi/sau suma cheltuielilor neeligibile
constatate ulterior acordării tranşei anterioare, după caz.
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(6)Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanŃare conform alin.
(1) are obligaŃia depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuieli
efectuate în valoarea totală a prefinanŃării acordate în termen de maximum 9 0 de zile
calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat prefinanŃarea în contul
beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanŃare.
(7)Beneficiarii care nu au depus cererea de rambursare conform alin. (6) şi nu au justificat
integral valoarea prefinanŃării primite nu mai beneficiază de o altă tranşă de prefinanŃare şi
sunt obligaŃi să justifice integral valoarea acesteia înaintea depunerii unei alte cereri de
prefinanŃare şi/sau de plată.
(8)Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaŃia restituirii integrale/parŃiale a
prefinanŃării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare
utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (6) și (7).
(9)În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare în
termenul prevăzut la alin.(6), AMPOCU poate recupera întreaga sumă acordată ca tranşă
de prefinanŃare şi nejustificată şi poate propune rezilierea Contractului de FinanŃare.
(10) AMPOCU notifică beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii cu privire la obligaŃia
restituirii sumelor prevăzute la alin. (8).
(11) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii nu restituie AMPOCU
sumele prevăzute la alin. (10) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării,
AMPOCU emite decizia de recuperare a prefinanŃării, prin care se individualizează sumele
de restituit exprimate în moneda naŃională. Decizia constituie titlu de creanŃă şi cuprinde
elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanŃă se indică şi
contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.
(12) Titlul de creanŃă prevăzut la alin. (11) se transmite debitorului în termen de 5 zile
lucrătoare de la data emiterii. Împotriva titlului de creanŃă se poate formula contestaŃie
în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică
emitentă a titlului de creanŃă contestat/ AMPOCU.
(13) Introducerea contestaŃiei nu suspendă executarea titlului de creanŃă.
(14) Debitorul are obligaŃia efectuării plăŃii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a
prefinanŃării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
(15) Titlul de creanŃă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin.
(16) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaŃiilor stabilite prin titlul de
creanŃă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas
de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (10), din prima zi de după
expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (14) până la data
stingerii acesteia.
(17) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (10), la expirarea
termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanŃării,
AMPOCU va comunica titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestuia organelor
fiscale competente din subordinea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, care vor
proceda la recuperarea sumelor, conform prevederilor OUG 40/2015 cu modificările și
completările ulterioare.
(18) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (10) prin executare silită, în
temeiul titlului executoriu, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale
competente. Sumele recuperate p r i n ex e cu ta r e s i l i t ă , p r e c u m ş i sumele s t i n s e
p r i n compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul
de creanŃă.
(19) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (16), AMPOCU va calcula
cuantumul acesteia şi va emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de
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creanŃă şi se comunică
corespunzător.

debitorului.

DispoziŃiile alin. (17) sunt aplicabile în mod

(20) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii NaŃionale a
României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanŃării.
(21) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaŃiilor
prevăzute în titlul de creanŃă se virează conform prevederilor alin. (18).
(22) Acolo unde OUG 40/2015 cu modificările si completările ulterioare nu dispune ,
dispoziţiile Legii 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod
corespunzător.
(23) Pentru
a
putea
beneficia
de
prefinanŃare,
beneficiarul/liderul
de
parteneriat/partenerii, alŃii decât instituŃii publice, are obligaŃia să deschidă un cont
dedicat exclusiv pentru primirea prefinanŃării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost
solicitată aceasta.
(24) Sumele primite ca prefinanŃare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi
efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi
transferate de către beneficiar/partener în conturi deschise la bănci comerciale, cu
condiŃia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
data efectuării transferului.
(25) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobanda brută acumulată
în conturile prevăzute la alin. (24) și alin. (3) corespunzătoare sumelor de prefinanţare
ramase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și
comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AMPOCU și se virează în contul
indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel târziu înainte de
depunerea ultimei cereri de rambursare.
(26) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii nu efectuează
viramentul, sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate conform alin. (25) și
sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AMPOCU
are obligaŃia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi
cofinanŃării publice asigurate din bugetul de stat, cel mai târziu la cererea de rambursare
finală.
(27) PrefinanŃarea acordată beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului care are
calitatea de ordonator de credite al bugetului local, precum şi beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerului instituŃie publică finanŃată integral din venituri proprii şi/sau
finanŃată parŃial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciŃiului bugetar, se utilizează de către
beneficiar în anul următor cu aceeaşi destinaŃie.

(b)

Condiţii de rambursare și plată a cheltuielilor

(1)Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaŃia de a depune la autorităŃile de
management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate,
care nu fac obiectul mecanismului cererilor de plată și prefinanţare, în termen de maximum
3 luni de la efectuarea acestora, cu excepŃia primei cereri de rambursare care poate
cuprinde şi cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanŃare.
(2)În termen de maximum 20
beneficiar/liderul de parteneriat
cererii de rambursare întocmite
cheltuielile eligibile cuprinse în

de zile lucrătoare de la data depunerii de către
la AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman a
conform contractului de finanŃare, AMPOCU autorizează
cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor

autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care AMPOCU dispune de
resurse în conturile sale. După efectuarea plăŃii, în termen de 5 zile AMPOCU notifică
beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii despre plata aferentă cheltuielilor autorizate
din cererea de rambursare, conform Formularului nr. 2 din anexa 2 din HG 93/2016 pentru
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aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu
modificările si completările ulterioare.
(3)Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale
sau clarificări solicitate de AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman, termenul de
20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (2) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere
cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
(4)Prin excepŃie de la prevederile alin. (2), notificarea beneficiarului/liderului de
parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale
de către AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman în conformitate cu art. 6 alin.
(3) din OUG nr. 66/2011 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012 se va
realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăŃii.
(5)În cazul ultimei cereri de rambursare a proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi
prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice
autorizării plăŃii finale, fără a depăşi însă 90 de zile.
(6)Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor
solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanŃare atrage respingerea
plăţii sumelor aferente respectivelor documente/clarificări.
(7)Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
rambursare, iar AM pentru Programul Operaţional Capital Uman virează, după efectuarea
verificărilor,
valoarea
cheltuielilor
rambursabile
în
conturile
liderului
de
parteneriat/partenerilor care le-au efectuat.
(8)Sumele reprezentând prefinanŃare şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se
gestionează de către beneficiar/lider de parteneriat/partener, care are calitatea de
instituŃie publică, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care acesta este
finanŃat, deschise la solicitarea acestuia, la unităŃile Trezoreriei Statului, pe codurile de
identificare fiscală al instituŃiei publice respective. În cazul beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerului, care are calitatea de instituŃie publică finanŃată integral din
bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se încasează în conturile de
venituri bugetare codificate cu codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite al
bugetului local în care au fost aprobate sumele aferente finanŃării valorii totale a
proiectului.
(9)În cazul beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului, altul decât cel prevăzut la
alin. (8), sumele reprezentând prefinanŃare şi/sau rambursare de cheltuieli eligibile
efectuate în scopul implementării proiectului se încasează în contul de disponibilităŃi deschis
la solicitarea acestuia.
(10) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerului prevăzut la alin. (9) poate opta
pentru deschiderea conturilor de disponibilităŃi la unităŃile Trezoreriei Statului sau la
instituŃii de credit.
(11) După autorizarea cheltuielilor de către AMPOCU, conform legislaŃiei Uniunii Europene şi
rambursate
celei
naŃionale,
sumele
din
fonduri
europene
cuvenit
a
fi
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuŃi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7
din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, conform contractuluide finanŃare, se virează de către AM in conturile
de venituri ale bugetelor din care a fost finanŃat proiectul respectiv.
(12) După autorizarea cheltuielilor de către AMPOCU, conform legislaŃiei Uniunii Europene şi
celei naŃionale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuŃi la art.
6 alin. (1)-(5) şi art. 7 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform contractului de finanŃare, se
virează de către AMPOCU în conturile indicate în contractul de finanŃare/cererea de
rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituŃii de credit, în funcŃie de
opŃiunea acestora.
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(13) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unităŃile Trezoreriei Statului pe
numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului, în calitate de instituŃii publice,
în funcŃie de bugetul prin care se finanŃează proiectul, inclusiv pe numele ordonatorilor
principali de credite prevăzuŃi la art. 6 alin. (2)-(4) din OUG 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 sunt cele
menţionate la art. 39 din HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
(14) Transferul fondurilor pentru cererea de plată/cererea de rambursare se va efectua în
lei în următoarele conturi:
Cont pentru cerere de plată SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
cod IBAN: RO12TREZ009504102X000790
Titular cont: SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Denumire/adresa Trezoreriei: TREZORERIA CUGIR, STR. 21 DECEMBRIE, NR. 56, CUGIR, COD
POSTAL 515600
Cont pentru cerere de rambursare SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
cod IBAN: RO51TREZ00921A480201XXXX
RO95TREZ00921A480202XXXX
Titular cont: SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: TREZORERIA CUGIR, STR. 21 DECEMBRIE,
NR. 56, CUGIR, COD POSTAL 515600

Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele
conturi deschise pe numele Liderului de parteneriat/Partenerului:
Cont pentru cerere de plată NA
cod IBAN:
Titular cont: NA
Denumire/adresa Trezoreriei:
Cont pentru cerere de rambursare NA
cod IBAN:
Titular cont: NA
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale:
(15) Data de la care cheltuielile efectuate de Beneficiar pot fi solicitate spre rambursare
este data intrării în vigoare a prezentului Contract. Cheltuielile efectuate înainte de data
intrării în vigoare a prezentului contract, însă nu mai devreme de data prevăzută la art.2
alin (2) din Contractul de finanţare – condiŃii generale, sunt considerate eligibile dacă sunt
efectuate în cadrul Proiectului şi respectă regulile naŃionale şi comunitare de eligibilitate,
conform reglementărilor în vigoare.
(16) Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi
plătite de Beneficiar. Data plăŃii se consideră data efectuării transferului bancar din contul
Beneficiarului.
(17) Fiecare cerere de rambursare transmisă de Beneficiar trebuie să reflecte separat
pentru fiecare an calendaristic cheltuielile efectuate.
(18) Beneficiarul are obligaţia de a depune Rapoarte tehnice, în conformitate cu Anexa 4
Monitorizarea și Raportarea, înainte cu 10 zile lucrătoare de a transmite cererea de
rambursare aferentă cererii de prefinanţare /cererea de rambursare /cererea de plată.
(19) Beneficiarul proiectului are obligaţia să Ńină o evidenŃă contabilă distinctă pentru
proiect, folosind conturi analitice dedicate.
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(20) Beneficiarul instituŃie publică finanŃată integral din bugetul de stat care
implementează proiectul, înregistrează în conturi în afara bilanŃului rambursările de
cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la AMPOCU conform
alin. (2).
(21) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale AMPOCU şi
cele ale beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului pentru operaŃiunile gestionate
în cadrul proiectului, beneficiarul are obligaŃia transmiterii lunare, până la data de 20 a lunii
curente, a Formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în
anexa nr. 10 la HG 93/2016, din care să rezulte sumele primite de la AMPOCU şi cele plătite
acesteia, conform prevederilor din contractul de finanŃare.
(22) Dacă Beneficiarul efectuează plata în valută, va solicita la rambursare contravaloarea în
lei, la cursul comunicat de BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută,
conform art.10 lit f) din HG 93/2016.
(c)Mecanismul decontării cererilor de plată
(1)În procesul de implementare a Programului Operaţional Capital Uman, Beneficiarul poate
opta pentru utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată;
(2)Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în
parteneriat. În cadrul proiectului implementat în parteneriat, liderul de parteneriat,
instituŃie publică prevăzut la art. 6 alin. (1)-(4) din OUG 40/2015 cu modificările și
completările ulterioare, depune cereri de plată, doar în numele partenerilor lui, cu condiŃia
ca aceşti parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din OUG 40/2015.
(3)Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de
parteneriat/partenerii, alŃii decât cei prevăzuŃi la art. 6 şi 7 din OUG 40/2015, au obligaŃia
de a-şi plăti integral contribuŃia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată
anterior depunerii acesteia.
(4)După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor acceptate la
plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziŃii
aferente proiectului acceptate la plată, beneficiarul depune la AM/OI pentru Programul
Operaţional Capital Uman cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.
(5)Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
plată, iar AMPOCU virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în
conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat.
(6)În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către
beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (3) şi
(4), AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman efectuează verificarea cererii de
plată. După efectuarea verificărilor, AMPOCU virează beneficiarului/liderului
de
parteneriat/partenerilor valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare
de la momentul de la care dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de
disponibil, deschis pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor la
unităŃile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, AMPOCU transmite
beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pe
numele fiecăruia dintre aceştia. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în
situaŃia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecŃii din
cereri de rambursare, AM diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererea de
plată, în aceste situaŃie beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.
(7)Notificarea prevăzută la alin. (6) va conŃine cel puŃin elementele din modelul prevăzut în
Formularul nr. 3 - Notificare aferentă cererii de plată, anexa nr. 3 din HG 93/2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a
Guvernului nr. 40/2015.
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(8)Beneficiarul va depune o copie a notificării la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la
care îşi are deschise conturile.
(9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) şi (3) din HG
93/2016 prezintă la unităŃile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în
parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element, pentru suma totală virată de
către AMPOCU şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element pentru
suma achitată din contribuŃia proprie, cu excepŃia beneficiarilor prevăzuŃi la art. 17 alin.
(1) din HG 93/2016.
(10) OperaŃiunile prevăzute la alin. (9) se efectuează de către beneficiar/lider de
parteneriat/partener în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în
contul prevăzut la alin. (6) şi (5).
(11) Sumele virate beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor pe baza cererilor de
plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaŃie decât cea pentru care au fost acordate.
(12) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente
adiŃionale sau clarificări solicitate de către AM/OI pentru Programul Operaţional Capital
Uman, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (6) poate fi întrerupt, fără ca
perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
(13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către
AMPOCU conform alin. (6), beneficiarul are obligaŃia de a depune cererea de rambursare
aferentă cererii de plată la AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman, în care să
includă sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor
implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare
centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin
cererea de plată.
(14) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii au obligaŃia restituirii integrale sau
parŃiale a sumelor virate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea
acestora.
(15) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul este responsabili de utilizarea sumelor
potrivit destinaŃiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică
utilizarea lor.
(16) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, AMPOCU notifică
beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaŃia
restituirii acestora.
(17) Nerespectarea
prevederilor
alin.
(13)
de
către
beneficiar/
lider
de
parteneriat/parteneri constituie încălcarea contractului/ordinului/deciziei de finanŃare,
AM/OI pentru Programul Operaţional Capital Uman putând decide rezilierea acestuia.
(18) AMPOCU autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naŃionale,
cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (13) şi notifică
beneficiarul/liderul de parteneriat, evidenŃiind distinct sumele aferente FSE şi sumele
reprezentând cofinanŃare publică asigurată din bugetul de stat.
(19) Din valoarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată se deduc sumele virate pe
baza cererii de plată.
(20) În cazul în care,
AMPOCU constată că
cheltuielilor autorizate
parteneriat o notificare

în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată,
valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea
prin cererea de plată, AMPOCU transmite beneficiarului/liderului de
privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită.

(21) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (20) şi la alin. (14) nu poate depăşi
5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (16) şi (18).
(22) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor alin. (20),
se efectuează potrivit prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancŃionarea neregulilor apărute în obŃinerea şi utilizarea
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fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale aferente acestora, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(d)
Documente justificative necesare plăţii prefinanţării/cererilor de plată/rambursării
cheltuielilor eligibile
(1) Cererea de Plată va fi insoţită de următoarele documente justificative (lista orientativa):
Pentru contractele de lucrări/ echipamente/materiale consumabile necesare derularii
proiectului:
(a) Contract/ acte adiţionale după caz;
(b) Factura fiscala/ Factura de avans/ bon fiscal;
(c) Dosarul achiziţiei;
(d) Garanţia de bună execuţie, daca este cazul;
(e) Avizul de insotire a marfii, daca este cazul;
(f) Procesul verbal de recepţie, daca este cazul;
(g) Bon de consum, daca este cazul;
(h) Alte documente justificative relevante;
Pentru contractele de servicii:
(i) Contract/ acte adiţionale după caz;
(j) Factura fiscala/ Factura de avans;
(k) Dosarul achiziţiei;
(l) Raport de activitate lunar pentru fiecare dintre activităŃile externalizate, completat de
către reprezentantul contractorului
responsabil de acele activităŃi, sau raportul de
activitate lunar, pentru fiecare dintre activitatile externalizate completat de catre PFA (în
cazul externalizarii activitatilor catre PFA) daca este cazul;
(m) Procesul verbal de recepţie, daca este cazul;
(n) Alte documente justificative relevante.
(2) Cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanŃare a Beneficiarului trebuie să fie
însoţită de următoarele documente justificative (lista orientativă):
(a) Cererea de prefinanŃare (copie);
(b)Notificarea transmisă de AMPOCU (copie);
(c)EvidenŃa cheltuielilor generată de sistemul electronic aplicabil programului;
(d)Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte adiŃionale la CIM;
(e)Fişe de post;
(f) Stat de salarii lunar (pe proiect)/ onorarii;
(g)Raport de activitate lunar;
(h)Fişe de pontaj / timesheet;
(i) Lista experŃilor;
(j) Borderou de acordare subvenŃii/ premii;
(k)Metodologii de acordare subvenŃii/ premii;
(l) Ordin deplasare/ decont cheltuieli;
(m)

Factura fiscală/ dosar achiziŃie (dacă e cazul);
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(n)Copie deschidere cont card;
(o)Contract/ acte adiţionale după caz;
(p)Factura fiscala/ Factura de avans/ bon fiscal;
(q)Dosarul achiziţiei;
(r) Garanţia de bună execuţie, daca este cazul;
(s) Avizul de insotire a marfii, daca este cazul;
(t) Procesul verbal de recepţie, daca este cazul;
(u)Bon de consum, daca este cazul;
(v)Raport de activitate lunar pentru fiecare dintre activităŃile externalizate, completat de
către reprezentantul contractorului
responsabil de acele activităŃi, sau raportul de
activitate lunar, pentru fiecare dintre activitatile externalizate completat de catre PFA (în
cazul externalizarii activitatilor catre PFA) daca este cazul;
(w)

Documente care atestă efectuarea plăţilor;

(x)Alte documente justificative relevante relevante, tehnice şi financiare.

(3) Cererea de rambursare aferenta cererii de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoţită
de următoarele documente justificative (lista orientativă):
(a) Cererea de plată în baza căreia AMPOCU a virat fondurile către Beneficiar (fără
documentele justificative/ suport);
(b) Notificarea transmisă de AM POCU;
(c) EvidenŃa cheltuielilor generată de sistemul electronic aplicabil programului;
(d) Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor din Notificare și extrasele de cont
aferente;
(4) OI verifică cererile de rambursare și concordanţa dintre cererile de plată și cererea de
rambursare aferentă și transmite la AMPOCU avizul asupra acestor documente în
conformitate cu procedurile specifice în vigoare.
(5) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5
zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AMPOCU. Până la
primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare
se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate,
în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parŃială sau totală, după caz, a
cererii de rambursare.
(6) În cazul în care nu s-a solicitat prefinanŃare şi nici nu s-a utilizat mecanismul cererilor
de plată, Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaŃia de a depune la autorităŃile de
management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate,
care nu se încadrează la cererile prefinanţare sau de plată sau, în termen de maximum 3
luni de la efectuarea acestora (cereri de rambursare intermediare, cererea de rambursare
finală).
(7) Pentru aceste cereri de rambursare (cereri de rambursare intermediare, cererea de
rambursare finală), beneficiarii vor atașa documentele justificative (lista orientativa):
(a) Cererea de rambursare;
(b) Documente de tipul celor mentionate la al. (1) si (2), dupa caz;
(c) Documente care atestă efectuarea plăţilor;
(d) EvidenŃa cheltuielilor generata de sistemul electronic aplicabil programului;
(e) Alte documente justificative relevante, tehnice şi financiare.
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(e) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor
(1) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor este
parte integrantă a Cererii de finanţare care este Anexa 2 la Contractul de finanţare
Condiţii Generale.
(2) Beneficiarul are obligativitatea actualizării acestuia în funcŃie de cererile de
plată/rambursare decontate de autoritatea de management, in condiţiile prevăzute la art.7
alin 17 din prezentele condiŃii specifice.

Art. 5 Alte obligaţii ale beneficiarului specifice Programului Operaţional
(1) Beneficiarul si partenerii au responsabilitatea pentru asigurarea unui management
financiar riguros si pentru asigurarea resurselor financiare pentru cofinanţare si cheltuieli
neeligibile, precum si pentru finanţarea cheltuielilor eligibile, in termenii si condiţiile
contractului
(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii au obligaţia de a respecta Ordinele si
Instrucţiunile emise conform legii de către AMPOCU
(3) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM, din
proprie iniţiativa, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în
cadrul prezentului contract de finanŃare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii
sumelor respective in conturile Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor.
Nerespectarea termenului menţionat anterior poate conferi AMPOCU dreptul de a solicita
beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislaţiei în vigoare.
(4) Beneficiarul /Liderul de parteneriat are obligaŃia de a transmite, la termenele
specificate, orice document solicitat (al său și/sau al partenerilor), în vederea implementării
de către AMPOCU/OI responsabil a măsurilor incluse în planurile de acŃiune pentru
implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei
Europene şi/sau ale AutorităŃii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României.
(5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii îşi asumă obligaŃia de a furniza
AMPOCU/OI responsabil orice document sau informaŃie, în termenul solicitat, în vederea
realizării evaluării Programului OperaŃional Capital Uman şi/sau a Proiectului implementat.
Cu acordul AM POCU, rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziŃia Beneficiarului.
(6) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii au obligaţia de a notifica AMPOCU/OI
responsabil cu privire la starea de insolvenţă/ faliment.
Art. 6 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor
(1)Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind
rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne
Beneficiarului sau, după caz, partenerului/ partenerilor conform prevederilor acordului de
parteneriat şi / sau cererii de finanŃare. Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ partenerul va
acorda AMPOCU/OI responsabil dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar
toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se
încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.
Art. 7 Modificarea Contractului de Finanţare
(1) PărŃile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a conveni
modificarea Anexelor acestuia, prin act adiŃional, cu excepŃia situaţiilor aplicabile întocmirii
unei notificări/ informări.
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(2) Odată cu solicitarea de modificare a contractului de finanŃare prin act adiŃional,
Beneficiarul va transmite, de asemenea, un memoriu justificativ şi toate documentele suport
necesare, pentru următoarele situaŃii:
a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, fără a afecta obiectivul general/scopul
proiectului în condiţiile unei justificări temeinice;
b) includerea de noi activităŃi eligibile şi/sau introducerea/modificarea unor categorii de
grup Ńintă, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice aferent
proiectului finanŃat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific al
Proiectului;
c) modificarea indicatorilor și/sau a grupului ţintă stabiliţi în cererea de finanŃare aprobată,
cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii Specifice;
În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor
și/sau a grupului ţintă, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporţional, în
conformitate cu procedurile specifice stabilite de AM POCU. Modificarea indicatorilor și a
grupului ţintă nu trebuie să aducă atingere condiţiilor de eligibilitate și evaluare tehnicofinanciară stabilite iniţial în etapa de evaluare a Cererii de finantare.
d) modificarea duratei de implementare a Proiectului cu respectarea duratei maxime
prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice;
e) suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, astfel încât să îi
permită finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;
Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AMPOCU/OI responsabil solicitări de
modificări contractuale și cereri de prefinanţare/plată/rambursare, precum și cereri de
rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată.
Cheltuielile efectuate de Beneficiar/ Lider de parteneriat/ Parteneri pe parcursul perioadei
de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din
finanţarea acordată proiectului.
Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin (5) din Contractul de finanŃare – CondiŃii Generale,
suspendarea implementării proiectului va fi permisă doar în situaţii foarte bine justificate
de către Beneficiar.
f) înlocuirea unuia dintre partenerii din proiect, cu condiţia asigurării menţinerii condiţiilor
de eligibilitate reglementate de Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice şi în conformitate
cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului,
inclusiv a capacităţii operaŃionale şi financiare;
g) modificări ale anexei 5 - Acordul încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri;
h) modificări, cu excepţia dezangajării, ce au ca efect scăderea valorii totale eligibile a
Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta.
(3) In cazul în care AMPOCU/OI responsabil solicită clarificări cu privire la modificarea
propusă prin act adiţional, beneficiarul/ liderul de parteneriat are obligaŃia să furnizeze un
răspuns în termenul comunicat de către OI responsabil.
(4) Dacă, în urma a maxim 2 (doua) solicitări de clarificări, beneficiarul/ liderul de
parteneriat nu transmite în termenul stabilit de OI responsabil modificările/ informaŃiile/
clarificările solicitate, actul adiŃional se respinge de drept.
(5) Actul adiŃional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepŃia
cazurilor în care prin actul adiŃional se confirmă modificări intervenite în legislaŃia naŃională
şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaŃii în
care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ
corespunzător.
(6) AMPOCU/OI responsabil îşi rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate
cu nerespectarea prevederilor legale aplicabile sau de a aplica corecŃii financiare ca urmare a
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verificării cererilor de rambursare/ plată, în situaŃia nedetectării de către AMPOCU/ OI
responsabil a neconformităŃilor intervenite ulterior încheierii actelor adiŃionale la Contract.
(7) Prin excepţie de la cazurile în care se impune încheierea unui act adiŃional, anexele
Contractului de Finanţare pot fi modificate prin notificare adresată OI responsabil, cu cel
puŃin 10 (zece) zile înainte de data la care se dorește ca notificarea să producă efecte, în
următoarele situaţii:
(a) modificarea graficului de activităţi previzionate, fără să se depășească perioada de
implementare a Proiectului și fără să existe implicaţii financiare;
(b) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare;
(c) înlocuirea managerului de proiect.
(8) În cazul în care modificările efectuate prin notificare conform alin. (7) de mai sus implică
modificarea unor secţiuni din Cererea de finanţare, notificarea va viza și revizuirea
secţiunilor respective din Cererea de finanţare.
(9) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice de la data transmiterii de către
AM/OIR/OI a unei informări privind acceptarea notificării, în termen de maxim 10 zile.
Prin excepţie, Notificarea poate să intre în vigoare și să producă efecte juridice din a 11 a zi de
la data înregistrării la AM/OIR/OI, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă
propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM/OIR/OI.
(10) În cazul notificării privind introducerea de membri noi în echipa de implementare,
AMPOCU/OI responsabil va aproba notificarea numai prin notă de acceptare.
(11) Perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor la notificare şi data înregistrării
acestora la registratura OI responsabil se consideră perioadă suspendată pentru verificarea
notificării.
(12) În cazul în care AMPOCU/ OI responsabil solicită clarificări cu privire la modificarea
propusă prin notificare, beneficiarul/ liderul de parteneriat are obligaţia să furnizeze un
răspuns în termenul comunicat de AMPOCU/OI responsabil.
(13) Dacă, în urma a maxim 2 (două) solicitări de clarificări, beneficiarul nu transmite
modificările/ informaŃiile/ clarificările solicitate, în termenul stabilit de OI responsabil,
notificarea se respinge de drept.
(14) În situaŃia în care AMPOCU/ OI responsabil respinge modificările contractuale solicitate
prin notificare, beneficiarul va fi informat prin adresă oficială cu privire la respingerea
acesteia, respectând termenele impuse prin prezentul contract de finanŃare şi în
conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării
proiectului.
(15) Notificarea nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a
produce schimbări în contract care ar pune în discuŃie decizia de acordare a finanŃării
nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanŃilor.
(16) AMPOCU/ OI responsabil îşi rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile
efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare sau de a aplica corecŃii
financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/ plată/
prefinanţare, în situaŃia identificării de către OI responsabil a unor neconformităţi/nereguli,
ulterior avizării notificărilor efectuate de către Beneficiar.
(17) Beneficiarul are obligaţia de a informa AMPOCU/OI responsabil în termen de maximum
3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării
OI responsabil:
a) schimbarea adresei sediului beneficiarului si/sau datelor de contact;
b) schimbarea conturilor speciale deschise pentru Proiect;
c) înlocuirea reprezentantului legal;
d) modificarea Planului de achiziţii;
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e) modificarea graficului de depunere a cererilor de prefinantare/plată/rambursare a
cheltuielilor eligibile.
Art. 8 Dezangajare
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 din Contractul de finanŃare – CondiŃii Generale,
având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor publice, AMPOCU va proceda la
dezangajarea fondurilor rămase neutilizate la nivelul contractelor de achiziŃie aferente
contractului de finanŃare, în condiŃiile legii, în termenul comunicat de AMPOCU.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 din Contractul de finanŃare – CondiŃii Generale, în
cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în
diferenţe între valoarea estimată a cheltuielilor care nu fac obiectul achiziţiilor și
valoarea prevăzută sau cheltuită, aceste economii se pot utiliza în scopul implementării
Proiectului, cu condiţia încheierii unui act adiŃional la contractul de finanŃare, fără a afecta
obiectivele Proiectului.
(3) Beneficiarul are obligaţia de a notifica OI/AM, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de
la finalizarea contractului/contractelor de achiziţie, cu privire la suma cu care s-a/s-au
finalizat implementarea respectivului contract/ respectivelor contracte în vederea
dezangajării fondurilor în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.
(4) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM
dezangajează, prin notificarea unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmare a
finalizării implementării contractului/contractelor de achiziţie din cadrul prezentului
contract.
Art. 9 Încetarea contractului de finanţare
(1) În cazul încetării Contractului de Finanţare, conform art. 15, alin (2) și (3) din Contractul
de finantare - Conditii Generale şi alin. (10) din prezentul articol Beneficiarul/liderul de
parteneriat si partenerii are obligaŃia restituirii finanŃării acordate în termen de 10 zile
lucrătoare de la încetarea Contractului. În cazul în care Beneficiarul/ liderul de parteneriat
și partenerii nu va/vor respecta acest termen i se vor percepe majorări de întârziere în
cuantum egal cu dobânda legală în vigoare la data expirării termenului de plată.
(2) AMPOCU/ OI responsabil își rezervă dreptul de a decide rezilierea prezentului contract,
cu recuperarea integrală a sumelor plătite, fără îndeplinirea altor formalităŃi şi fără
intervenŃia instanŃei judecătoreşti, cu excepŃia unei simple notificări de informare a
Beneficiarului, în următoarele cazuri:
a) nu respectă termenele şi condiŃiile pentru acordarea tranşelor de prefinantare şi/sau
recuperarea prefinanŃării, conform prevederilor legale si contractuale;
b) nu depune cererile de rambursare, precum şi cererile de rambursare aferente cererilor
de plată/prefinantare pentru cheltuielile efectuate, în termenele şi formatul prevăzut de
prezentul contract de finanŃare şi în conformitate cu documentele subsecvente emise de
AMPOCU în vederea implementării proiectului;
c) beneficiarul şi/sau partenerii săi nu respectă regulile privind conflictul de interese, nu ia
măsurile necesare pentru înlăturarea lui şi nu respectă termenele pentru anunŃarea AM/OI
privind existenŃa conflictului de interese.
(3) Constituie temei de reziliere a prezentului contract, orice cauză de neeligibilitate a
proiectului şi/sau a beneficiarului şi/sau a oricăruia dintre parteneri, determinată de o
acŃiune sau omisiune a Beneficiarului, chiar dacă respectiva cauză de neeligibilitate a fost
identificată ulterior încheierii prezentului contract, Beneficiarul fiind obligat să returneze
integral sumele primite în baza prezentului Contract de finanţare.
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În situaŃia în care cauza de neeligibilitate a fost identificată ulterior încheierii perioadei de
implementare a prezentului contract, AMPOCU/ OI responsabil va proceda la rezilierea
contractului.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 15 alin. (2) lit. d) din Contractul de finanţare Condiţii Generale, se prevede ca în cazul Proiectului se aplică legislaŃia specifică şi regulile
specifice aplicabile privind dubla finanŃare a cheltuielilor, aplicabile proiectelor finanŃate
din POCU.
(5) AM POCU/OI responsabil îsi rezervă dreptul de a decide rezilierea prezentului contract si
pentru alte cazuri impuse de legislaţia aplicabilă Contractului și care nu au fost cuprinse în
situaŃiile de mai sus.
(6) Prin excepŃie de la prevederile art. 15 alin. (1) din Contractul de finantare - Condiţii
Generale, se prevede că Beneficiarul are dreptul de a decide și de a iniţia din proprie
iniţiativă rezilierea contractului, cu condiŃia ca solicitarea acestuia să fie deplin justificată
prin informarea în prealabil a OI responsabil.
(7) AM POCU poate suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanŃare şi, în mod
subsecvent, poate suspenda plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar, ca măsură
de prevedere, anterior suspendării, în situaŃia în care se îndeplinesc condiŃiile de suspendare
prevăzute în prezenta anexa.
(8) În situaţia în care prezentul Contract de finanţare va fi reziliat din culpa Beneficiarului/
Liderului de parteneriat/ Partenerilor, acesta/aceștia, după caz, poate/pot fi exclus/excluși
de la participarea la selecţia publică de proiecte și de la acordarea finanţării nerambursabile
pentru o perioadă de 2 (doi) ani.
(9) Prin excepţie de la prevederile art. 15 alin. (2) lit. (a) din Contractul de finantare –
Condiţii generale, AMPOCU/ OI responsabil îşi rezervă dreptul și poate decide rezilierea
prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităŃi şi fără intervenŃia instanŃei
judecătoreşti, cu excepŃia unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în cazul în
care, din motive imputabile Beneficiarului, acesta nu a început implementarea Proiectului
în termen de 60 (șaizeci) zile de la data începerii implementării Proiectului, aşa cum este
prevăzută aceasta la art.2, alin (2) din prezenta Anexa 1 d) sau de la data ce decurge din
aprobarea notificării prevazute la art. 6, alin. (7), lit. (b) din prezenta Anexa 1 d).
(10) În situaŃia în care beneficiarul/partenerii nu-şi îndeplineşte/îndeplinesc obligaŃiile
asumate prin contractul de finanŃare inclusiv prin anexele sale AM POCU are dreptul de a
decide rezilierea unilaterală a contractului şi de a cere restituirea integrală a sumelor
plătite/rambursate în cadrul contractului de finanŃare.
Art. 10 Implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul)
(1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Liderul de parteneriat reprezintă şi
acŃionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanţare și va
avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toŃi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și
responsabilităţilor, derulării activităţilor si asigurarea resurselor umane, materiale și
financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu
prevederile Acordului de parteneriat.
(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Parteneriatul constituit pentru
implementarea Proiectului și consemnat prin Acordul de parteneriat - care face parte
integrantă din prezentul contract - va răspunde în mod solidar sau individual, după caz,
pentru implementarea Proiectului, pentru acŃiunile sau inacŃiunile acestora, ori ale
prestatorilor serviciilor externalizate în cadrul proiectului.
(3) ToŃi partenerii sunt obligaŃi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile
prezentului Contract de Finanţare. Liderul de parteneriat răspunde în faŃa AMPOCU/ OI
responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract și de cele ale Anexei 2 –
Cererea de finanţare.
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(4) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/ plată/
rapoartelor tehnice către OI responsabil conform prevederilor prezentului Contract de
FinanŃare.
(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat,
AMPOCU/ OI responsabil emite notificările și titlurile de creanţă pe numele liderului de
parteneriat sau, dupa caz, partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli
conform Anexei 5- Acordul încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri.
(6) Liderul de parteneriat poate înlocui Partenerii aprobaŃi, prin act adiţional la Contractul
de Finanţare, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea AMPOCU/ OI responsabil și cu
respectarea prevederilor legale precum și a tuturor condiţiilor stipulate în Acordul de
parteneriat și prin Ghidul solicitantului – Condiţii Specifice.
Art. 11 Publicarea datelor
(1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AMPOCU/OI
responsabil: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanŃării
nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de
implementare a acestuia, precum şi orice alte documente/ informaŃii/ date, după caz, cu
condiŃia de a nu se aduce atingere prevederilor legale.
Art. 12 Conflictul de interese şi regimul incompatibilităŃilor
(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situaŃie definită ca atare în
legislaŃia naŃională şi comunitară. PărŃile contractante se obligă să întreprindă toate
diligenŃele necesare pentru a identifica si evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legislaŃia comunitara si naŃională în vigoare şi să se informeze
reciproc, cu celeritate, şi cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contract şi
anexele sale, în legătură cu orice situaŃie de conflict de interese sau incompatibilitate,
potenŃiala, actuala sau consumată.
(2) DispoziŃiile menŃionate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi
angajaŃilor Beneficiarului, precum şi angajaŃilor AMPOCU și OI responsabil implicaŃi în
realizarea prevederilor prezentului contract de finanŃare.
(3) AMPOCU/ OI responsabil îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de
Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este
necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităŃi. În aceste
situaŃii, AM POCU/ OI responsabil poate impune sancŃiuni administrative sau/si financiare
proporŃionale cu gravitatea abaterii şi tinând cont de împrejurările și circumstanţele în care sa constatat abaterea.
(4) DispoziŃiile prevăzute la alin. (1) - (3) se completează cu regulile în materia conflictului
de interese prevăzute în OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi
în Normele metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancŃionarea neregulilor apărute în obŃinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale aferente acestora,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum și legislaţia naţională si comunitară în vigoare.
Art. 13 Nereguli si fraude
(1) Termenii ”neregulă” şi „fraudă” au înŃelesul dat și în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013.
(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat,
notificările şi titlurile de creanŃă se emit pe numele liderului de parteneriat/ partenerului
care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, în baza acordului de parteneriat.

17

(3) AMPOCU/OI responsabil poate suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanŃare
şi, în mod subsecvent, poate suspenda plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar,
în condiŃiile prevăzute de art. 8 alin. (2) din OUG 66/2011, respectiv doar în situaŃia în care
organul de urmărire penală, transmite cazul spre soluŃionare instanŃelor de judecată.
Art 14 Acordarea finanŃării în condiŃiile ajutorului de minimis/ ajutorului de stat3
(1) În cadrul prezentului contract, finanţarea nerambursabilă se acordă sub formă de ajutor de
minimis/stat – NU ESTE CAZUL
(2) Data acordării ajutorului de minimis este data la care intră în vigoare contractul de finanţare,
indiferent de momentul efectuării plăţilor/ rambursărilor efective în cadrul proiectului
(3) În cazul proiectelor finanţate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi
de întârziere în condiţiile prevederilor legale privind ajutoarele de stat/minimis.

3

Prevederile prezentului articol se aplica exclusiv contractelor de finantare care intra sub
incidenta schemelor de ajutor de stat/ajutor de minimis
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Anexa 3

Măsurile de informare şi publicitate
Măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale
sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr.
1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi completările
ulterioare şi a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista
Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013
cu modificările şi completările ulterioare.
1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele
(1)

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate
în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

(2)

Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor alocate
pentru informare şi publicitate şi aplicarea unor sancţiuni.

(3)

Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, următoarele
date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și
rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale
Proiectului, locul de implementare al acestuia.

(4)

Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect
(dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un
loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare în sediul acestuia.

(5)

Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în
cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman: sigla Uniunii
Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 20142020, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020”. Prin materiale de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe,
bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa
scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte produse
prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.

(6)

Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru
Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.

(7)

Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe ultima
copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării,
elementele de vizibilitatea menţionate la alin. (4), precum şi textul “Conținutul acestui
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”.

(8)

Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Capital
Uman vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla
Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul
Cod MySMIS 127689
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“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României” și un link către site-ul web al Instrumentelor
Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: „Pentru informaţii detaliate
despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduriue.ro).
(9)

Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Capital
Uman vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla
Guvernului României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și menţiunea
„Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.

(10) Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt:
a)

2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;

b) 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior.
(11) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru
public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conţină
următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului
României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie
să conțină numele proiectului, menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020” şi o afirmaţie aleasă de Autoritatea de Management, care să
sublinieze contribuţia intervenţiei realizate din instrumente structurale, după caz. Pentru
produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de
vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind
opţionale.
(12) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media
asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman.
(13) La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat din Instrumente structurale, vor
fi publicate anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă). Beneficiarii
finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în
mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă
pentru anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul
de finalizare al proiectului. Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma
finanţării primite din Programul Operaţional Capital Uman), titlul proiectului/ investiţiei,
Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute.
(14) Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de presă):
 Sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
 Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus;
 Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.
 Menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.
Nota: În cazul în care există: sigla Programului Operaţional va fi poziționată în partea de sus a
documentului, între sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale; sigla
proiectului va fi aşezată la mijloc, în partea de jos a documentului.

Cod MySMIS 127689
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ANEXA 4
MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA

SECŢIUNEA I - Monitorizarea implementării contractului de finanţare

(1) AMPOCU/OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor şi a
obiectivelor asumate de către Beneficiar prin Contractul de Finanţare şi anexele aferente
acestuia, precum şi modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice
operaţiunii finanţate;
(2) AMPOCU/OI monitorizează progresul implementării contractului de finanţare, fără a se
limita la acesta, prin:
a. Verificarea documentelor: Rapoarte de progres si finale ale Beneficiarilor, Rapoarte
de sustenabilitate, Rapoarte de vizită ale Organismelor Intermediare şi prin
verificarea în MySMIS/SMIS, în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor
proiectelor, prevazuti in Cererea de Finantare;
b. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de
implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe durata de valabilitate a
contractului de finanţare;
c. Analizarea stadiului implementarii proiectelor în vederea modificării / suspendării /
rezilierii / rezolutiunii contractului de finantare, conform prevederilor contractuale.

SECŢIUNEA II - Raportarea în cadrul contractului de finanţare

(1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa –
Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se vor solicita de
AM/OI, în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea
implementării proiectului.
(2) Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi
financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul
derulării.
(3) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la AMPOCU/OI, în 10 zile
lucrătoare de la încheierea fiecărui/-ei trimestru/luni (dupa cum stabileste AMPOCU/OI)
din cadrul perioadei de implementare a proiectului; primul raport de progres se va
transmite in luna a patra de implementare a proiectului, cu respectarea termenului
mentionat anterior.
(4) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului ataşat în
Anexa – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare a
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proiectului, în termen 60 de zile de la implinirea fiecarui an post-implementare, prin an
post-implementare intelegandu-se perioada de 12 luni calendaristice consecutive
implinite, primul an post-implementare incepand de la data finalizarii perioadei de
implementare a proiectului.
(5) Beneficiarul va raporta indicatorii comuni de realizare şi de rezultat privind investiţiile
realizate din FSE in cadrul proiectului,, conform Anexei I din Regulamentul (UE)
nr.1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1081/2006 al Consiliului.
SECTIUNEA III-Descriere proces monitorizare
Procesul de monitorizare începe din momentul semnării Contractului de Finanţare şi dureaza pana
la finalizarea perioadei de durabilitate.
Beneficiarul este obligat să prezinte AMPOCU/OIurmătoarele rapoarte:
A. Pe parcursul implementării proiectului:

•
•

rapoarte trimestriale/lunare de progres tehnic (dupa cum stabileste AMPOCU/OI)
raport final de implementare

B. Pentru perioada post-implementare:

•

raport privind durabilitatea investiţiei, anual, în termen de 60 de zile de la
implinirea fiecarui an post-implementare, prin an post-implementare inteleganduse perioada de 12 luni calendaristice consecutive implinite, primul an postimplementare incepand de la data finalizarii perioadei de implementare a
proiectului , timp de 3 ani după finalizarea activităţilor proiectului.

Raportul privind durabilitatea investiţiei este documentul standard care atestă faptul că investiţia
făcută prin proiect nu a suferit modificări substanţiale în perioada de 3 ani de la finalizare
implementării, în conformitate cu Art. 71 din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr.
1303/2013).
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Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, AMPOCU/OI va desfăşura următoarele
activităţi:
•

•
•
•

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoartele de progres trimestriale şi
raportul final) elaborate şi transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul
fizic);
b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării
proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anuntate şi neanuntate).
c) monitorizarea durabilităţii investiţiei (rapoarte de durabilitate anuale timp de 3 ani după
încheierea implementării proiectului)
d) vizite de monitorizare la faţa locului/sediul beneficiarului (anuntate şi neanuntate) care
îşi propun verificarea faptului ca proiectul nu a suferit modificări substanţiale în perioada
de 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare, a situaţiei investiţei, a gradului de
indeplinire a indicatorilor de rezultat şi a sustenabilitatii proiectului

a) Monitorizarea rapoartelor de progres trimise de beneficiar
AMPOCU/OI verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar în conformitate şi
cu respectarea termenelor prevăzute in procedura operaţionala aplicabilă.
Obiectivele monitorizării rapoartelor de progres sunt:

•
•
•

colectarea, revizuirea şi verificarea informaţiilor furnizate de Beneficiar, raportat la
dispoziţiile contractului de finanţare;
analizarea gradului de realizare a indicatorilor prevăzuţi în contractul de finanţare;
verificarea evoluţiei implementării proiectului care face obiectul contractului de
finanţare, raportat la graficul activităţilor stabilit prin contract.

b) Vizita de monitorizare
Vizita de monitorizare reprezintă o parte importantă a activităţii de monitorizare continuă şi are în
vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al
proiectului şi permite verificarea corectitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în
Rapoartele de progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare.
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Vizita de monitorizare urmăreşte dacă proiectul se implementează astfel cum a fost aprobat şi în
conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, iar în cazul în care sunt constatate
probleme în implementare să stabilească împreună cu beneficiarul modul de rezolvare a acestora.
Vizitele de monitorizare facilitează contactul dintre reprezentanţii AMPOCU/OI şi beneficiari în
scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.
Vizita de monitorizare urmăreşte:
- să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform contractului de finanţare;
- să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora,
precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;
- să identifice elementele de succes ale proiectului;
Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate
informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al echipei la documentele aferente
proiectului si rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementarii acestuia.
c) Monitorizarea durabilităţii proiectului
În conformitate cu dispoziţiile art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013 AM sau, prin delegare,
OI trebuie să se asigure că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în
termen de 3 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare substanţială,
respectiv:
(a) care să le afecteze natura sau condiţiile de aplicare sau să confere un avantaj inadecvat unei
întreprinderi sau unui organism public; şi
(b) care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii unui element de infrastructură sau din
încetarea unei activităţi de producţie.
Beneficiarii au obligaţia de a informa anual si de a transmite la AMPOCU/OI informaţii cu privire la
orice modificare substanţială apărută în sensul art. 71 din Regulamentul CE nr. 1303/2013 prin
completarea Raportului privind durabilitatea investiţiei.
Scopul verificării durabilităţii investiţiei este de a se asigura că pentru o perioadă de 3 ani după
finalizarea proiectului, nu au apărut modificări substanţiale.
d) Vizită de monitorizare a durabilităţii proiectului
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Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului reprezintă parte a activităţii de monitorizare şi se
realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului (anunţate şi neanunţate).
Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului are ca scop verificarea la fata locului a faptului ca
proiectul nu a suferit modificări substanţiale în perioada de 3 ani de la finalizare implementării, a
situaţiei investiţei, a gradului de indeplinire a indicatorilor de rezultat şi a sustenabilitatii
proiectului.
Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate
informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al echipei la documetele aferente
proiectului si rezultatele declarate ca obţinute pe prcursul implementarii acestuia.
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