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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020 

 

CONTRACT DE FINANŢARE  

(format standard) 

 

 

Numărul de identificare al contractului:  

 

Titlul proiectului: „” 

 

                            Nr. de înregistrare AMPOCU  

Organismul  Intermediar (Regional) pentru Programul Operațional Capital Uman ................., cu sediul în str. 

………….., nr. …….., localitatea …………, județul ………….., România, cod poștal ………..., telefon: ……………., fax: 

………......., poștă electronică: …......…, cod fiscal ………………., reprezentat prin ………………………., (funcția 

deținută …………….), denumit în continuare OIPOCU; 

 

Și 

 

……………,cu sediul …………………cod de identificare fiscală:…………, telefon: …………, fax: ………., poștă 

electronică: …………… (“Beneficiarul”), reprezentată legal prin …………..,  în calitate de beneficiar al finanțării / 

Parteneriatul format din……………. (“Parteneriatul”), în calitate de beneficiar al finanțării, reprezentat prin 

……………, cu sediul …………………cod de identificare fiscală:…………, telefon: …………, fax: ………., poștă 

electronică: …………… (“Beneficiarul”), în calitate de mandatar al Parteneriatului, desemnat prin Acordului de 

Parteneriat, anexa 3 la prezentul contract, reprezentat legal prin …………..”; 

 

au convenit să incheie prezentul contract de finanțare în următoarele condiții: 

 

Articolul 1 - Obiectul contractului 

(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOCU / OI 
POCU delegat, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de finanțare, denumit în continuare 
„Proiectul”. 
(2) Beneficiarului / Parteneriatului i se acordă finanțarea nerambursabilă pentru implementarea Proiectului 
în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract și anexele acestuia, pe care Beneficiarul și membrii 
Parteneriatului declară că le cunoasc și le acceptă, precum și în conformitate cu instrucțiunile și deciziile 
AMPOCU și cu legislația europeană și națională. 
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(3) Cererea de finanțare depusă de Beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție, 
reprezintă Anexa 1 la prezentul contract și face parte integrantă din acesta. 
 

Articolul 2 – Durata contractului  

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte, respectiv reprezentantul legal al 
AMPOCU/OI POCU delegat, după ce în prealabil a fost semnat de Beneficiar. 
(2) Contractul îşi încetează valabilitatea la data executării tuturor obligațiilor pe care acesta le stabilește în 
sarcina părților contractante, în legătură cu sau decurgând din implementarea Proiectului și din acordarea 
finanțării nerambursabile, inclusiv cele referitoare la obligația de păstrare a documentelor. 
(3) Data de la care Beneficiarul / membrii Parteneriatului are obligația de a începe implementarea 
Proiectului este .................... 
(4) Perioada maximă de implementare a Proiectului este de ………… luni de la data de la care Beneficiarul / 
Parteneriatul are obligația de a începe implementarea Proiectului. 
(5) După expirarea perioadei de implementare, se menține obligația Beneficiarului și a membrilor 
Parteneriatului, în conformitate cu art. 140 din Regulamentul UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, de 
a păstra până pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 31 decembrie de după data depunerii 
conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective, și de a pune la dispoziția AMPOCU 
/ OIPOCU delegat, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului 
European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze 
verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile, toate documentele în legătură cu 
utilizarea finanțării. 
(6) Perioada de verificare a sustenabilităţii Proiectului este de 5 (cinci) ani de la închiderea Programului 
Operațional Capital Uman. 
 

Articolul 3 – Valoarea  contractului 

(1) Valoarea totală eligibilă este estimată la ……………  lei, după cum urmează: 

Valoarea totală 

eligibilă a Proiectului, 

din care: 

Valoarea eligibilă a finanțării 

nerambursabile acordată din 

FSE 

Valoarea eligibilă a finanțării 

nerambursabile acordate din 

Bugetul Național 

Contribuția eligibilă 

a Beneficiarului 

 

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

1= 2+4+6 2 3 4 5 6 7 

                  Anul 1                  

Anul 2       

…       
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(2) AMPOCU / OIPOCU delegat acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de ……………..LEI, 

echivalentă cu …………% din valoarea totală eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1). Finanțarea este acordată 

pentru fiecare an fiscal, potrivit tabelului de la alineatul (1) de mai sus. În cazul În care Beneficiarul și 

membrii Parteneriatului nu folosesc integral suma destinată finanțării pentru un an al Proiectului, AMPOCU 

sau AMPOCU prin OI POCU delegat au dreptul, dar nu obligația, de a reporta sumele nefolosite pentru 

următorul an, în cazul în care aceste sume sunt reflectate în buget.  

(3) Valoarea cheltuielilor generale de administrație/cheltuieli indirecte va fi acordată în procent de maxim 

15 % din valoarea totală a costurilor directe eligibile, așa cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 

399/2015, mai puțin cheltuielile de tip FEDR. 

(4) Valoarea cheltuielilor legate de managementul proiectului va fi acordata in procent de maxim 10% din 
valoarea totală eligibilă; 
(5) Valoarea cheltuielilor aferente activităţilor subcontractate/externalizate de către solicitant şi/sau 

partener va fi acordată în procent de maxim 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

(6) Valoarea cheltuielilor de tip FEDR va fi acordată în procentul maxim stabilit prin Ghidurile specifice 

aferente fiecărui apel de cereri de proiecte. 

(7) Valoarea cheltuielilor aferente activităților de informare și publicitate va fi acordată în procent de maxim 

10% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

(8) În cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată 

de AMPOCU/OI POCU delegat este mai mică decât valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1), procentul 

de decontare tipurilor de cheltuieli menționate la alin. (3) – (7) de mai sus va fi raportat la valoarea totală 

validată de AMPOCU/OI POCU delegat.   

(9) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanţarea nerambursabilă acordată de 

AMPOCU/OI POCU delegat va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut la art. 3 

alin. (2) cheltuielilor totale eligibile validate. 

 

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor  

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de: 

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

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 

Fondul de coeziune 2014-2020; 

- Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Specifice;  

- Prezentul contract de finantare;  

Total       
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- Legislatia nationala si europeană in vigoare; 

- Instrucțiunile şi deciziile AMPOCU; 

- Alte dispoziții legale aplicabile. 

 

Articolul 5 - Acordarea prefinanțării 

 

 (1) Regulile referitoare la obținerea prefinanțării și obligațiile părților în acest sens, inclusiv cele referitoare 

la documentația aferentă, termene de plată și rambursare, sunt cele reglementate de legislația în vigoare.  

 

Articolul 6 - Rambursarea cheltuielilor  

 

 (1) Rambursarea cheltuielilor aferente Proiectului va fi realizată în condițiile reglementate de legislația în 

vigoare. 

 

Articolul 7 –  Drepturile și obligațiile părților 

 

A. Drepturile și obligațiile Beneficiarului și ale membrilor Parteneriatului 

 

Implementarea Proiectului 

(1) Beneficiarul și membrii Parteneriatului au responsabilitatea pentru implementarea Proiectului până la 

data menționată la art. 2 (4) de mai sus în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi ale legislaţiei 

europene şi naţionale în vigoare. Membrii Parteneriatului vor răspunde individual față de AMPOCU/OI 

POCU delegat, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 

Proiectului conform cererii de finanțare.  

(2) Beneficiarul și membrii Parteneriatului îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor 

din culpa acestora, pe parcursul implementării Proiectului. AMPOCU / OI POCU delegat vor fi exonerate de 

orice răspundere pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar sau membrii Parteneriatului ca 

urmare a executării prezentului Contract de finanțare, cu excepţia cazului în care prejudiciul cauzat este 

consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din partea AMPOCU / OI POCU delegat. 

 (3) Beneficiarul şi membrii Parteneriatului se obligă să mențină destinația bunurilor și/sau echipamentelor 

achiziționate și lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puțin 3 (trei) ani după 

finalizarea perioadei de implementare a Proiectului. În cazul nerespectării acestei obligații, Beneficiarul se 

obligă să restituie AMPOCU/OI POCU delegat contravaloarea echipamentelor achiziționate și lucrărilor 

efectuate în cadrul Proiectului, în termen de maxim 30 de zile de la data constatării de către AMPOCU sau 

OI POCU delegat a încălcării acestei obligații de către Beneficiar.  
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(4) Beneficiarul și membrii Parteneriatului au obligația de a respecta prevederile regulamentelor europene 

și legislației naționale în vigoare, inclusiv Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice cu privire la 

măsurile de informare și publicitate. 

 

Relaționarea cu AMPOCU/OI POCU delegat 

 

(5) Beneficiarul are obligația de a solicita în scris punctul de vedere oficial al AMPOCU/OI POCU delegat cu 

privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de natură să afecteze buna desfășurare a 

acestuia, precum și în orice situație în care apar neclarități cu privire la interpretarea clauzelor prezentului 

contract.  

AMPOCU/OI POCU delegat are obligația de a răspunde la astfel de solicitări în termen de maxim 10 (zece) 

zile de la primirea acestora. 

(6) Beneficiarul și membrii Parteneriatului au obligația de a pune la dispoziția AMPOCU/OI POCU delegat,  

sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în 

termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 

verificărilor la fața locului. Neprezentarea documentelor solicitate in cadrul verificărilor conduce la 

declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate. 

(7) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (6), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se 

angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat 

Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legatura directa 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. (6) cu privire la locația arhivării 

documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AMPOCU/OI POCU delegat și 

de a asigura accesul acestora la documentație în locația respectivă.  

(8) Beneficiarul are obligația de a păstra toate documentele originale aferente Proiectului (și în copie 

conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, pe toată perioada menționată la art. 2 

(5) din prezentul contract.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (6) și (8) de mai sus, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga 

suma primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din cofinanțarea FSE, 

precum și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile și/sau 

penalitățile aferente calculate conform legislației în vigoare. 

 

Evidențele contabile 
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(10) Beneficiarul și membrii Parteneriatului trebuie să țină o evidență contabilă analitică distinctă a 

Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.  

 

Decontarea și conturile de proiect 

 
 (11) Beneficiarii pot accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 64/2009 cu modificările și completările ulterioare. 
 (12) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul 

în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. 

Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului de prefinanțare, respectiv 

contului de rambursare în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială, și pentru deschiderea 

contului aferent cererilor de plată în sistemul Trezoreriei Statului. 

 

Protecția datelor cu caracter personal 

(13) Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea 

confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor 

electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

B. Drepturile și obligațiile AMPOCU/OI POCU delegat 

(1) AMPOCU/OI POCU delegat are obligația de a plăti sumele aferente cererilor de finanțare și a cererilor de 

rambursare în termenele prevăzute de legislația aplicabilă. 

(2) AMPOCU/OI POCU delegat, are obligația de a informa Beneficiarul, inclusiv prin publicarea pe site-ul 

oficial al AMPOCU/OI POCU, în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea unei decizii care poate afecta 

implementarea Proiectului. 

 (3) AMPOCU/OI POCU delegat are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și 

recomandările care au impact asupra Proiectului, formulate de către Comisia Europeană și de orice altă 

autoritate competentă. 

 (4) AMPOCU/OI POCU delegat monitorizează din punct de vedere tehnic și financiar implementarea 

Proiectului în vederea asigurării legalității, regularității, conformității şi realității activităților aferente 

implementării acestuia. 
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(5) AMPOCU/OI POCU delegat are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente 

implementării Proiectului. 

 (6) AMPOCU va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a POCU prin intermediul mijloacelor publice 

de informare. 

 (7) AMPOCU/OI POCU delegat are obligația de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informațiilor sau 

clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, în termen de maxim 10 

zile lucrătoare de la cererea scrisă a Beneficiarului în acest sens.  

 

Articolul 8 – Confidenţialitate 

(1) AMPOCU/OI POCU delegat, Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să păstreze 

confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul şi care sunt 

stabilite de către părţi ca fiind confidenţiale. 

(2) Nu pot fi declarate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop 

publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării Instrumentelor Structurale, precum şi cele rezultate din 

obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate.  

(3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate dă dreptul parţii vătămate să pretindă daune interese părţii 

în culpă. 

(4) AMPOCU/OI POCU delegat, Beneficiarul și membrii Parteneriatului vor fi exoneraţi de răspunderea 

pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale referitoare la contract dacă: 

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire, 

 sau 

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

 

Articolul 9 - Conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor 

(1) Părțile sunt obligate să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, 

iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv 

stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, informarea în scris a AMPOCU / OIPOCU delegat în legătură cu 

orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile 

de la apariția unei astfel de situații.  

(2) Dispozițiile menționate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților 

Beneficiarului și membrilor Parteneriatului, precum și angajaților AMPOCU/OI POCU delegat implicați în 

realizarea prevederilor prezentului contract. 

(3) AMPOCU/OI POCU delegat își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar și membrii 

Parteneriatului sunt potrivite și de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, 

pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilități, sau de a rezilia contractul de plin drept, 

în cazul identificării de către autoritățile competente, a unui conflict de interese sau a unei incompatibilități. 
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Articolul 10 - Subcontractarea şi cesiunea 

(1) În cazul externalizării/subcontractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea totală 

revine în final Beneficiarului și membrilor Parteneriatului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(2) Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot 

face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune 

și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din contractul de finanțare de către Beneficiar. 

(3) Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociați ai Beneficiarului sau ai membrilor Parteneriatului în baza 

prezentului contract. 

(4) Pentru toate activitățile externalizate (subcontractate), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se 

angajează să furnizeze organismelor de audit și de control, inclusiv AMPOCU/OI POCU delegat, toate 

informațiile necesare privind activitățile subcontractate. 

(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și externalizării către persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, cabinete individuale, sau alte forme de organizare echivalente. 

 

Articolul 11 – Nereguli  

(1) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora și recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 (2) Săvârşirea unei nereguli este o încălcare a prevederilor contractuale şi, deci, generează răspundere 

patrimonială contractuală a autorului, beneficiar sau autoritate de gestionare. 

(3) Debitorii unei creanţe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea respectivei 
creanţe.  
 
Articolul 12 – Modificări și completări la contract 

(1) Orice modificare a contractului se va face cu acordul părților prin încheierea unui act adițional sau 
aprobarea unei notificări, cu excepția modificărilor determinate de schimbări în cadrul legislativ, care vor 
intra în vigoare la data menționată în actul normativ respectiv, și a celor intervenite prin Instrucțiuni/Decizii 
AMPOCU.  

 (2) Beneficiarul trebuie să informeze AMPOCU/OI POCU delegat despre orice situație care poate determina 
întârzierea executării contractului în termen de 10 (zece) zile de la data luării la cunoștință despre aceasta.  
(3) Beneficiarul este obligat să informeze în termen de 5 zile AMPOCU/OI POCU delegat cu privire la 

declararea stării de insolvenţă, în vederea demarării procedurilor de control. 

  (4) Beneficiarul poate solicita modificări contractuale prin acte adiționale și notificări, în conformitate cu 

prevederile Instrucțiunilor și Deciziilor AMPOCU.  

  (5) Beneficiarul va notifica AMPOCU/OI POCU delegat, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data la care 

doreşte ca notificarea să producă efecte, în următoarele situații:  
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 a) modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, cu 

excepţia cheltuielilor de tip FEDR, a cheltuielilor generale de administraţie şi cu justificarea motivelor care 

au condus la aceasta. 

b) schimbarea adresei sediului social al Beneficiarului, precum și schimbarea datelor de contact  (număr 

telefon, fax, e-mail, etc.); 

c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experților pe termen lung din 

cadrul echipei de implementare a Proiectului;  

e) înlocuirea reprezentantului legal; 

f) modificarea planului de implementare a activităților; 

g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingență, în limita prevăzută la litera a), în 

conformitate cu prevederile instrucțiunilor și deciziilor AMPOCU;    

Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice începând cu a sasea zi de la data înregistrării 

acesteia de AMPOCU/OI POCU delegat dacă nu s-au solicitat Beneficiarului clarificări. Dacă Beneficiarul nu 

furnizează clarificările solicitate în termen de maxim 2 (două) zile lucratoare de la data solicitării acestora de 

către AMPOCU/OI POCU delegat, notificarea va fi respinsă. 

În situaţia în care AMPOCU/OI POCU delegat respinge modificările contractuale solicitate prin notificare, 

Beneficiarul va fi informat cu privire la respingerea acesteia, respectând termenele impuse prin prezentul 

contract de finanţare şi ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOCU. 

 (6) Beneficiarul are obligația de a solicita AMPOCU/OI POCU delegat cu cel puţin 10 (dzece) zile înainte de 

data la care doreşte ca actul adițional  să producă efecte, în următoarele situații: 

a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generată de: 

    - redistribuiri de sume care depăşesc limita a 10% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale 

Proiectului, în condițiile în care se pastrează nemodificată valoarea totală eligibilă a Proiectului, cu 

justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta; 

    - modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului 

solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele 

nu depășesc limita a 10% între capitole bugetare; 

    - modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim permis, conform 

Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care 

sumele nu depășesc limita a 15%; 

b) includerea de noi activități eligibile și/sau introducerea unor categorii de grup ţintă, cu respectarea 

prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, care să contribuie la atingerea rezultatelor și 

obiectivului specific al Proiectului; 

c) modificarea duratei de implementare a Proiectului; 

d)suspendarea executării contractului, pentru motive întemeiate, astfel încât să-i permită finalizarea 

implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;  
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e) înlocuirea unuia din membrii Parteneriatului, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și deciziilor 

AMPOCU;  

f) modificări ale Acordului de parteneriat; 

g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingență,  pentru suma care depășește limita a 

10% între capitolele bugetare, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și deciziilor AMPOCU; 

h) orice alte modificări ale cererii de finanţare.  

(7) Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea unui act adițional la contractul de finanţare pentru 

toate modificările de sume intervenite în cadrul aceleiași linii bugetare din Anexa 2-Bugetul proiectului 

detaliat, cu excepția cheltuielilor generale de administrație, (fie pe seama modificării costurilor unitare, fie a 

cantităților previzionate) în situația în care variația acestora depăşeşte 10%. 

(8) Un act adițional sau o notificare nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract 

care ar pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului 

tratamentului egal al solicitanților.  

(9) În cazul în care prevederile legale aplicabile prezentului contract vor suferi modificări, contractul va fi 

considerat actualizat în mod automat cu modificările legale adoptate, fără a fi necesară încheierea unui act 

adițional între părți în acest sens.  

 

Articolul 13 – Forța majoră 

(1) Forță majoră este definită conform legislației în vigoare aplicabile și se constată de catre organele 

abilitate in acest sens.  

(2) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului 

Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 15 

(cincisprezece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, 

modificare sau reziliere a Contractului. 

(3) AMPOCU/OI POCU delegat suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în mod 

subsecvent plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de Beneficiar în situaţia în care Proiectul face 

obiectul unui dosar penal transmis spre soluţionare instanţelor de judecată. Suspendarea prevederilor 

contractului de finanţare este valabilă până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul 

penal sau nepenal al faptei incriminate în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 

Articolul 14 –  Încetarea, rezilierea și nulitatea contractului  

(1) AMPOCU/OI POCU delegat are dreptul de a rezilia prezentul contract, fără îndeplinirea altor formalități și 

fără intervenția instanței judecătorești, cu excepția unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în 

următoarele cazuri: 

- din motive imputabile Beneficiarului, nu a început implementarea Proiectului până la termenul limită de 

depunere a primei cereri de rambursare; 

- nu a depus prima cerere de rambursare în termenul limită stabilit de prevederile legale în vigoare; 



                           
 

 - 11 - 

- nu depune cererile de rambursare în termenele prevăzute în prezentul Contract și în Instrucțiunile şi 

Deciziile AMPOCU. 

(2) Constituie cauză de nulitate a prezentului contract orice cauză de neeligibilitate a Proiectului şi/sau a 

Beneficiarului şi/sau a oricăruia dintre membrii Partneriatului, chiar dacă a fost identificată ulterior 

încheierii prezentului contract.  

(3) În cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului și/sau membrii Parteriatului, 

acesta poate fi exclus de la participarea la selecția publică de proiecte și de la acordarea finanțării 

nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani. 

 

Articolul 15 - Anexele contractului 

 

(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului 

Contract de finanțare, având aceeaşi forţă juridică: 

Anexa 1 Cererea de finanțare 

Anexa 2 Bugetul proiectului sintetic şi detaliat – generată automat de sistemul 

informatic pe baza datelor din cererea de finanțare 

Anexa 3 Acord de Parteneriat 

 

 (2) In cazul unui conflict între prevederile Anexelor contractului de finanțare și cele din Contractul de 

finanțare, prevederile Contractului de finanțare prevalează.  

 

Articolul 16– Dispoziții finale  

(1) Proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele 

Proiectului, raportările și alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului sau după caz, 

membrilor Parteneriatului. Beneficiarul și membrii Parteneriatului vor acorda AMPOCU/OI POCU delegat, 

după caz, dreptul de a utiliza gratuit și dupa cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma 

Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială și 

intelectuală. 

(2) Semnarea contractului de finanțare nu reprezintă în mod automat obligația necondiționată a 

AMPOCU/OI POCU delegat de a finanța, până la finalizarea proiectului, valoarea angajată în cazul menționat 

mai sus. Acordarea prezentei finanțări nu presupune obligația AMPOCU/OI POCU delegat de a acorda și alte 

finanțări similare în viitor. 

(3) AMPOCU/OI POCU delegat își rezerva dreptul de a diminua corespunzător finanțarea acordată în situația 

în care obiectivele, grupul țintă și indicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuți în cererea de finanțare sunt 

neîndepliniți și/sau nerealizați conform cererii de finanțare aprobate.  

(4) În cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte 

prevederi ramân valabile. 
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(5) Termenul de „zi” reprezintă zi lucrătoare în România. 

(6) În eventualitatea unui litigiu între AMPOCU/OI POCU delegat și Beneficiar și/sau membrii 

Parteneriatului, survenit în executarea sau în legatură cu executarea, interpretarea și în orice mod aplicarea 

acestui Contract, se vor depune toate diligențele pentru soluționarea acestuia pe cale amiabilă. În situația în 

care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării 

uneia dintre părţile contractante, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente 

din România. 

(7) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru 

AMPOCU/OI POCU delegat și un exemplar pentru Beneficiar.  

 

 

 

 

Ministerul Fondurilor Europene  
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Director General ………………………… 
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