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CONTRACT DE FINANTARE 

1. Partile 

MINISTERUL INVESTITIILOR ~I PROIECTELOR EUROPENE 1n calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operational lnfrastructura Mare, cu sediul in str. 
Mendeleev nr. 36-38, sector 1, Bucure~ti, Romania, cod po~tal 010366, telefon: 
0372/838.531, fax: 0372/838.501 po~ta electronica: contact.minister@mfe.gov.ro, cod 
fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Dan VILCEANU, ministrul investitiilor ~i 
proiectelor europene, pe de o parte, denumit in cele ce urmeaza AM, 

~COALA GIMNAZIALA ~IEU, cod de identificare fiscala 28356734, 1nregistrat la registrul 
national al institutiilor publice cu nr. 0627983, cu sediul in judetul Bistrita - Nasaud, 
Str. Principala nr. 140A,, judetul Bistri~a Nasaud, cod po~tal 427290, telefon/fax 
0263260130 / 0263260130, po~ta electronica: scoala_sieu@yahoo.com, reprezentata 
legal prin doamna Simona Monica GERMAN, Director, in calitate de Beneficiar al 

finan\arii 

au convenit incheierea prezentului Contract de Finantare, in urmatoarele conditii: 

2. Precizari prealabile 

(1) Tn prezentul Contract de Finantare, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel 
sau a unei prevederi contrare: 
(a)cuvintele care indica singularul includ ~i pluralul, iar cuvintele care indica pluralul 

includ ~i singularul; 
(b)cuvintele care indica un gen includ toate genurile; 
(c) termenul ,,zi" reprezinta zi calendaristica daca nu se specifica altfel; 

(2) Trimiterile la actele normative includ ~i modificarile ~i completarile ulterioare ale 
acestora, precum ~i orice alte acte normative subsecvente. 

(3) Tn cazul 1n care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finantare este sau 
devine nula, invalida sau neexecutabila conform legii, legalitatea, valabilitatea si 
posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finantare 
vor ramane neafectate, iar Partile var depune eforturile necesare pentru a realiza 
acele acte ~i/sau modificari care ar conduce la acela~i rezultat legal ~i/sau economic 
care s-a avut 1n vedere la data 1ncheierii Contractului de Finantare. 

(4) Tn 1ntelesul prezentului Contract de Finantare, atunci cand exista ~i parteneri , 
drepturile ~i obligatiile benef iciarilor revin ~i partenerilor; 

(5) Finantarea nerambursabila acordata Beneficiarului este stabilita 1n termenii ~i 
conditiile prezentului Contract. 
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CONDITII GENERALE 

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finantare 

(1) Obiectul acestui Contract de Finantare 1l reprezinta acordarea f inantarii 
nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod 
SMIS2014+> 143385 intitulat: "~I EU1n siguranta", denumit 1n continuare Proiect, pe 
durata stabilita ~i 1n conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract de 
Finan tare inclusiv Anexele care f ac pa rte integranta din aces ta. 

(2) Beneficiarul se angajeaza sa implementeze Proiectul, 1n conformitate cu prevederile 
cuprinse 1n prezentul contract ~i legislatia europeana ~i nationala aplicabile acestuia. 

(3) AM se angajeaza sa plateasca finantarea nerambursabila, la termenele ~i 1n conditiile 
prevazute 1n prezentul contract ~i 1n conformitate cu legislatia europeana ~i nationala 
aplicabile acestuia. 

Articolul 2 - Durata contractului ~i perioada de implementare a proiectului 

(1) Contractul de Finantare intra 1n vigoare ~i produce efecte de la data semnarii lui de 
catre ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 7 luni, respectiv 1ntre data 01 
februarie 2022 - 31 august 2022, aceasta cuprinzand, daca este cazul, ~i perioada de 
desfa~urare a activitatilor proiectului 1nainte de semnarea Contractului de Finantare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor . 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungita prin acordul partilor, 1n 
conformitate cu prevederile art. 1 O - Modificari ~i completari ~i /sau a Conditiilor 

specif ice. 
(4) Contractul de Finantare 1~i 1nceteaza valabilitatea la data 1nchiderii Programului 

Operational, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine 

ultima. 
(5) In cazul proiectelor care includ investitii productive sau de infrastructura ~i care nu 

sunt co-finantate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani 
pentru beneficiarii 1ncadrati 1n categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru 
beneficiarii care fac parte din categoria i'ntreprinderilor mari si beneficiarilor publici, 
de la ef ectuarea platii finale in cadrul prezentului contract sau durata prevazuta 1n 
reglementarile privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6) In cazul unei operatiuni constand i'n investitii 1n infrastructura sau produqie, 
contributia din partea fondurilor ESI se ramburseaza daca, i'n termen de 10 ani de la 
efectuarea platii finale catre beneficiar, activitatea de produqie i'n cauza este 
delocalizata 1n afara Uniunii , cu exceptia situatiei i'n care beneficiarul este un IMM. 

Articolul 3 - Valoarea contractului 

( 1) Valoarea totala a Contractului de Finan tare este de 201. 556 ,43 lei ( doua sute una mii 
cinci sute cincizeci ~i ~ase de lei ~i patruzeci ~i trei de bani), dupa cum urmeaza: 
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Valoarea Valoarea Valoarea eligibila Valoarea Valoarea co- Valoarea ne-

totala totala nerambursabila din eligibila finan~arii eligibila inclusiv 

eligibila FEDR REACT-EU nerambursabila eligibile a TVA 
din bugetul Beneficiarului 

na~ional 
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 =2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 

201.556,43 200.922,07 200.922,07 100 0 0 0 0 634 ,36 

(2) AM acorda o finantare nerambursabila 1n suma maxima de 200. 922,07 lei ( doua 
sute de mii noua sute douazeci ~i doi de lei ~i ~apte bani)1, echivalenta cu 100% din 
valoarea totala eligibila aprobata. 

(3) Tn cazul 1n care valoarea totala a Proiectului cre~te f ata de valoarea convenita prin 
prezentul Contract de Finantare, diferenta astfel rezultata va fi suportata 1n 1ntregime 
de Beneficiar 

(4) Finantarea va fi acordata, 1n baza cererilor de prefinantare/rambursare/plata, 
elaborate 1n conformitate cu anexele corespunzatoare - Graficul de rambursare/Plata 
a cheltuielilor la contract. 

(5) Tn cazul 1n care, valoarea totala autorizata este mai mica decat valoarea prevazuta 1n 
coloana 2, dupa caz, din tabelul de mai sus, finantarea nerambursabila prevazuta la 
aliniatul (2) se va reduce corespunzator. 

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor 
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile daca sunt 1n conformitate cu : 

(a) Legislatia nationala ~i europeana aplicabila 
(b) Ghidul Solicitantului 
(c) Prezentul Contract de Finantare 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu conditia ca acestea sa 
fie cuprinse 1n Cererea de Finantare. 

Articolul 5 - Acordarea si recuperarea prefinan\arii 

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinantare 1n conditiile legislatiei 1n vigoare, 
conform Sectiunii "Acordarea ~i recuperarea prefinantarii" din Anexa 1 - Conditii 

Specifice, dupa caz. 

Articolul 6 - Rambursarea / plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de catre AM 1n conformitate cu Sectiunea 
"Conditii de rambursare ~i plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Conditii Specifice, pe baza 
cererilor Beneficiarului 1naintate la AM. 

(2) Tn termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii de catre Beneficiar a 
cererilor de rambursare/plata 1nsotite de documentele justificative prevazute 1n 

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. 
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Sectiunea "Conditii de rambursare ~i plata a cheltuielilor" din Anexa 1 - Conditii 
Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse in Cererea de 
Rambursare/Plata. In cazul 'i'n care sunt necesare clarificari, termenul de plata se 
'i'ntrerupe pe perioada clarificarilor, fara ca durata cumulata de 'i'ntrerupere a acestora 

sa poata depa~i 10 zile lucratoare. 
(3) Dupa autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata 'i'n termen de 3 zile lucratoare de 

la momentul 'i'n care AM dispune de resurse in conturile sale, ~i va informa Beneficiarul 
cu privire la plata aferenta cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plata. 

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plata, 'i'n 
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului 40/2015 privind 
reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei din fonduri externe 
nerambursabile cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i HG 93/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau 
dupa caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit ~i 
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum ~i a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 ~i pentru modificarea 
~i completarea unor acte normative din domeniul garantarii, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

(5) AM va efectua transferul fondurilor 'i'n limita disponibilitatilor, iar 'i'n cazul 
insuficientei fondurilor, procesul de plata se va suspenda pana cand conturile AM sunt 
alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. In cazul suspendarii procesului de 
plata, beneficiarul poate sa solicite suspendarea sau prelungirea implementarii 
proiectului, pentru aceea~i perioada, fara a se depa~i perioada de finalizare a 
programului aferent. 

Articolul 7- Drepturile ~i obligatiile Beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligatia ~i responsabilitatea sa asigure managementul ~i 
implementarea Proiectului 'i'n concordanta cu prevederile acestui contract, ale 
legislatiei europene ~i nationale aplicabile. 

(2) Beneficiarul are obligatia de a 'i'ncepe executarea contractului 'i'n eel mult 6 luni de la 
intrarea 'i'n vigoare a acestuia ~i de a realiza toate activitatile prevazute 'i'n Anexa 2 -
Cererea de Finantare, fara a depa~i perioada de implementare 

(3) Beneficiarul poate solicita 'i'n scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele 
survenite de natura sa af ecteze bun a implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii var deschide contul/ conturile de proiect 'i'n sistemul 
Trezoreriei Statului, 'i'n cazul in care fac parte din categoria institutiilor publice, 
indiferent de sistemul de finantare ~i de subordonare. Celelalte categorii de 
Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect in sistemul Trezoreriei Statului sau la o banca comerciala in conformitate cu 

legislatia aplicabila. 
(5) Beneficiarul ~i/sau partenerii au obligatia de a pune la dispozitia AM, sau oricarui alt 

organism abilitat de lege documentele ~i/sau informatiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere ~i in termen de maximum 5 
zile lucratoare, ~i sa asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului. 
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(6) Tn vederea efectuarii verificarilor prevazute la alin. (5) , Beneficiarul ~i membrii 
Parteneriatului se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile ~i spatiile unde se 
implementeaza Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legatura 
directa cu proiectul, ~i sa puna la dispozitie documentele solicitate privind gestiunea 
tehnica ~i financiara a Proiectului, atat pe suport hartie, cat ~i 1n format electronic. 
Documentele trebuie sa fie u~or accesibile ~i arhivate astfel 1ncat, sa permita 
verificarea lor. Beneficiarul este obligat sa informeze organismele ~i autoritatile 
mentionate la alin. (5) cu privire la lo cul arhivarii documentelor, 1n term en de 3 zile de 
la transmiterea solicitarii de catre AM/organism abilitat ~i de a asigura accesul 
ne1ngradit al acestora la documentatie 1n locul respectiv 

(7) Beneficiarul se va asigura ca 1n contractele/acordurile 1ncheiate cu terte parti se 
prevede obligatia acestora de a asigura disponibilitatea informatiilor ~i documentelor 
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM sau de alte 
structuri cu competente 1n controlul ~i recuperarea debitelor af erente fondurilor 
comunitare ~i/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz. 

(8) Beneficiarul are obligatia 1ndosarierii ~i pastrarii tuturor documentelor proiectului 1n 
original precum ~i copii ale documentelor partenerilor, daca este cazul, inclusiv 
documentele cantabile, privind activitatile ~i cheltuielile eligibile 1n vederea asigurarii 
unei piste de audit adecvate, 1n conformitate cu legislatia comunitara ~i nationala. 
Toate documentele var fi pastrate pana la 1nchiderea oficiala a Programului. 

(9) Tn cazul nerespectarii prevederilor alin . (5) ~i (8), Beneficiarul este obligat sa restituie 
suma aferenta documentelor lipsa, rambursata 1n cadrul Proiectului, reprezentand 
asistenta financiara nerambursabila, iar in cazul nerespectarii prevederilor alin 6 

Beneficiarul este obligat sa restituie 1ntreaga suma rambursata aferenta proiectului, 
inclusiv dobanzile/penalizarile aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat sa adauge toate documentele ~i sa completeze datele pentru 
care este raspunzator, actualizandu-le corespunzator ori de cate ori este cazul, 1n 

MySMIS 2014. 
(11) Beneficiarul este obligat sa plateasca sumele necesare asigurarii cofinantarii eligibile 

~i a finantarii cheltuielilor neeligibile 'in vederea implementarii Proiectului, ce 'ii revin 
conform articolului 3 din Contractul de Finantare. 

(12) Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a proiectului, utilizand 
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului , 1n conformitate cu dispozitiile legale. 

(13) Tn situatia 1n care implementarea Proiectului presupune achizitionarea de bunuri, 
servicii ori lucrari, Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei 
nationale 'in vigoare 'in domeniul achizitiilor publice sau ale dispozitiilor legale privind 
achizitiile efectuate de beneficiarii privati, 'in cazul 1n care Beneficiarul nu reprezinta 
autoritate contractanta, 1n sensul legislatiei nationale privind atribuirea contractelor 
de achizitii publice. 

(14) Beneficiarul are obligatia 1ntocmirii Rapoartelor de Progres ~i a Cererilor de 
Rambursare ~i, dupa caz, a Cererilor de Plata, ~i de a pune la dispozitia AM 
documentele justificative ce 1nsotesc Cererea de Rambursare/Plata, spre a fi 
verificate de catre AM 1n vederea efectuarii rambursarii /plat ii. 

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finantarii cheltuielilor necesare implementarii 
proiectului , precum si pentru asigurarea durabilitatii, poate constitui garantii, 1n 
favoarea unei institutii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor 
fixe care fac obiectul Contractului de Finantare, 1n conditiile legii. Beneficiarul este 
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obligat sa transmita AM, o copie a Contractului de Credit ~i lpoteca i'n termen de 
maximum 10 zile lucratoare de la semnarea acestuia; i'n cazul imobilelor, aceasta va fi 
i'nsotita de raportul de evaluare a imobilului finantat i'n cadrul prezentului Contract de 
Finantare, realizat de catre un evaluator bancar sau independent. 

(16) Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile cuprinse in Anexa 2 - Cererea de 
Finantare, referitoare la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene ~i 
nationale, privind achizitiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de ~anse, dezvoltarea 
durabila, informarea ~i publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat sa includa in bugetul propriu sumele necesare finantarii 
Proiectului, inclusiv asigurarea co-finantarii ~i a finantarii cheltuielilor neeligibile in 
vederea implementarii Proiectului. 

(18) Beneficiarul i'~i asuma obligatia de a furniza AM, Comisiei Europene ~i/sau agentilor lor 
autorizati orice document sau informatie solicitata, i'n termenul indicat, 1n vederea 
realizarii evaluarii Programului Operational lnfrastructura Mare ~i/sau a Proiectului 

implementat. 
(19) Beneficiarul are obligatia sa asigure resursele necesare desfa~urarii activitatilor 

proiectului, conform Cererii de Finantare, i'n termenele stabilite prin prezentul 

Contract de Finantare. 
(20) Benef iciarul este obligat sa realizeze masurile de informare ~i publicitate i'n 

conformitate cu obligatiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finantare, cu 
respectarea prevederilor din Anexa 3 - Masuri de informare ~i publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligatia de a restitui AM, orice 
suma ce constituie plata nedatorata/sume necuvenite platite i'n cadrul prezentului 
contract de finantare, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii. 

(22) Beneficiarul este obligat sa informeze AM despre orice situatie care poate determina 
i'ncetarea sau i'ntarzierea executarii Contractului de Finantare, i'n termen de maximum 
5 zile lucratoare de la data luarii la cuno~tinta despre o astfel de situatie, urmand ca 
AM sa decida cu privire la masurile corespunzatoare,-conform Conditiilor Specifice. 

(23) Beneficiarul are obligatia de a informa AM in termen de maximum 3 zile lucratoare cu 
privire la urmatoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobarii AM: 

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

(24) Beneficiarul 1~i asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din 
culpa sa, pe durata contractului. AM vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru 
prejudiciile cauzate tertilor de catre Beneficiar, ca urmare a executarii prezentului 
Contract de Finantare, cu exceptia celor care pot fi direct imputabile acestora. 

(25) In cazul i'n care beneficiarul nu finalizeaza proiectul i'n perioada de implementare, 
acesta va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizarii proiectelor dupa 
i'ncheierea perioadei de implementare a proiectului. 

(26) In cazul i'n care se realizeaza verificari la fata locului, Beneficiarul este obligat sa 
participe ~i sa invite persoanele care sunt implicate in implementarea proiectului ~i 
care pot furniza informatiile ~i documentele necesare verificarilor, conform 

solicitarilor AM. 
(27) Benefeciarul i'~i exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea ~i arhivarea datelor 

obtinute pe parcursul desfa~urarii Contractului de Finantare, i'n vederea utilizarii, pe 
toata durata, precum ~i dupa i'ncetarea acestuia, i'n scopul verificarii modului de 
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implementare ~i /sau a respectarii clauzelor contractuale ~i a legislatiei nationale ~i 
comunitare. 

(28) Tn cazul unei defectiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a absentei unei conexiuni de 
date stabila, datorate fortei majore, Beneficiarul va prezenta informatiile solicitate 1n 
format scriptic. De 1ndata ce forta majora 1nceteaza, Beneficiarul va adauga 
documentele respective 1n MySMIS 2014. 

(29) In cazul 1n care proiectul include investitii 1n infrastructura sau produqie, beneficiarul 
are obligatia de a nu delocaliza activitatea de productie 1n af ara Uniunii Europene, 1n 
termen de 10 ani de la efectuarea platii finale. 

Articolul 8 - Drepturile ~i obliga\iile AM 

(1) AM are obligatia de a informa Beneficiarul, 1n timp util, cu privire la orice decizie 
luata care poate af ecta implementarea Proiectului. 

(2) AM are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile ~i 
recomandarile care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de catre Comisia 
Europeana ~i orice alta autoritate competenta. 

(3) AM are obligatia de a raspunde 1n scris conform competentelor stabilite, 1n termen de 
15 zile lucratoare, oricarei solicitari a beneficiarului privind informatiile sau 
clarificarile pe care acesta le considera necesare pentru implementarea Proiectului. 

(4) AM are obligatia de a procesa cererile de prefinantare, cererile de rambursare ~i 
cererile de plata 1n conformitate cu Sectiunile aferente din Anexa 1 - Conditii 
Specif ice. 

(5) AM are obligatia de a efectua transferul prefinantarii, 1n conditiile prevazute 1n 
prezentul Contract de Finantare, 1n termen de maximum 15 zile de la data 1nregistrarii 
Cererii de Prefinantare la AM, beneficiarilor care au acest drept conform legii. 

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

(8) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic ~i financiar implementarea 
proiectului 1n vederea asigurarii 1ndeplinirii obiectivelor proiectului ~i prevenirii 

neregulilor. 
(9) AM are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activitatilor aferente 

implementarii proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finantare. 
(10) In situatia 1n care, 1n urma constatarii unor indicii de frauda sau tentativa la frauda, 

organul de urmarire penala transmite cazul spre solutionare instantelor de judecata 
devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011 . 

(11) AM are obligatia de a efectua verificarea la f ata locului a activitatilor aferente 
implementarii Proiectului, 1n conformitate cu prevederile Contractului, asigurand eel 
putin o vizita de verificare pe durata de implementare a Proiectului. 

(12) AM va informa despre data 1nchiderii oficiale/partiale a Programului prin intermediul 
mijloacelor publice de informare. 

Articolul 9 - Contractarea ~i cesiunea 

(1) Tn cazul externalizarii/contractarii unor activitati din cadrul Proiectului , 
responsabilitatea pentru implementarea acelor activitati revine Beneficiarului, 1n 
conformitate cu dispozitiile legale. 

(2) Prezentul Contract, precum ~i toate drepturile ~i obligatiile decurgand din 
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implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau partiale, novatiei, 
subrogatiei sau a oricarui alt mecanism de transmisiune ~i/sau transformare a 
obligatiilor ~i drepturilor din contractul de finantare de catre Beneficiar. 

Articolul 1 o - Modificari ~i completari 

(1) Partile au dreptul, pe durata 1ndeplinirii prezentului Contract de Finantare, de a 
conveni modificarea clauzelor ~i/sau Anexelor acestuia, prin act aditional, 1ncheiat 1n 
acelea~i conditii ca ~i Contractul de Finantare, cu exceptiile mentionate la alin. (7) al 
prezentului articol ~i, daca este cazul, 1n Conditiile Specifice. 

(1) In cazul 1n care propunerea de modificare a Contractului vine din partea 
Beneficiarului, acesta are obligatia de a o transmite AM cu eel putin 20 de zile 
lucratoare 1nainte de termenul la care este intentionata a intra 1n vigoare, cu exceptia 
circumstantelor acceptate de AM . Beneficiarul va transmite, de asemenea, odata cu 
solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(2) AM raspunde solicitarii de modificare a Contractului prin act aditional, 1n termen de 20 
de zile lucratoare de la 1nregistrarea·solicitarii. 

(3) In cazul propunerilor de acte aditionale care au ca obiect reducerea valorii 
indicatorilor ce urmeaza a fi atinsa prin proiect, valoarea totala eligibila a Proiectului 

va f i redusa proportional 
(4) Actul aditional intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte, cu exceptia 

cazurilor in care prin actul aditional se confirma modificari intervenite 1n legislatia 
nationala ~i/sau europeana relevanta, cu impact asupra executarii prezentului 
Contract, situatii 1n care modificarea respectiva intra 1n vigoare de la data mentionata 
1n actul normativ corespunzator. 

(5) Actul aditional nu poate avea caracter retroactiv ~i nu poate avea scopul sau efectul 
de a produce schimbari 1n Contract, care ar putea aduce atingere conditiilor initiale de 
acordare a finantarii sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al 
solicitantilor, 1n cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv. 

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1 ), Contractul de Finantare poate fi modificat 
prin notificarea adresata AM 1n urmatoarele situatii : 
(a) modificari intervenite 1n bugetul estimat al proiectului, 1n limita a 10% 1ntre 

capitole bugetare stabilita de AM, inclusiv prin Ghidul Solicitantului, daca este 
cazul, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operational 
avand 1n vedere ca acele capitole bugetare implicate 1n modificare trebuie sa 
respecte limitele mai sus mentionate; cu justificarea motivelor care au condus la 
aceasta; 

(b) modificari intervenite 1n bugetul es ti mat al proiectului, 1n cadrul aceluia~i capitol 
bugetar, 1ntre tipurile de cheltuieli; 

(c) 1nlocuirea sau introducerea de membri noi in echipa de implementare a 
Proiectului acolo unde este cazul; 

(d) modifi carea graficului de activitati fara sa depa~easca perioada de implementare 
a Proiectului; 

(e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile; 
(f) alte situatii prevazute in Conditiile Specifice din prezentul Contract 

(7) Notificarea va intra 1n vigoare ~i va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data 
inregistrarii la AM, daca nu se solicita clarificari Beneficiarului, sau daca propunerea 
de modificare a Contractului nu este respinsa de AM. 

(8) Contractul poate fi suspendat de catre parti, prin comunicarea unei notificari in 
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termen de 5 zile de la intervenirea situatiei, dupa cum urmeaza: 
(a) De catre AM, la solicitarea Beneficiarului, 1n cazul insuficientei fondurilor 
(b) De catre AM 1n cazul incidentei articolului 8 din OUG 66/2011 
(c) De catre AM/Beneficiar 1n caz de forta majora. 

Articolul 11 - Conflictul de interese 

(1) Partile se obliga sa ia toate masurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, conform capitolului 2, seqiunea 2, din OUG nr. 66/2011 . 

(2) Partile din categoria subiectilor de drept public au obligatia de a urmari respectarea 
prevederilor Legii nr. 161 /2003, 1n materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractanta au obligatia de a respecta 
aplicarea prevederilor ref eritoare la conflictele de interese prevazute de legislatia 1n 
materia achizitiilor publice. 

Articolul 12 - Nereguli 

(1) Partile se obliga sa ia toate masurile pentru prevenirea, constatarea ?i sanctionarea 
neregulilor 1n conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Daca 1n procesul de verificare a cererilor de rambursare/plata AM identifidi abateri de 
la aplicarea prevederilor legislatiei nationale ?i comunitare (1n domeniul achizitiilor 
publice aferente contractelor de lucrari/servicii/furnizare), 1nainte de efectuarea 
platii, AM aplica reduceri procentuale din sumele solicitate la plata de catre 
Beneficiar, 1n conditiile legii care reglementeaza sanctionarea neregulilor aparute 1n 
obtinerea ?i utilizarea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice nationale 
aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plata ?i nejustificate prin cereri 
de rambursare/ cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii 
vor f i notificati de cat re AM cu privire la obligatia restituirii acestora 1n termen de 5 
(cinci) zile de la primirea notificarii. In situatia nerestituirii respectivelor sume 1n 
termenul anterior mentionat, recuperarea sumelor se realizeaza 1n conformitate cu 

prevederile OUG 66/2011 . 

Articolul 13 - Monitorizarea 

(1) Moni torizarea Contractului de Finantare este realizata de catre AM 1n conformitate cu 
prevederile Anexei 4 - Monitorizarea ~i raportarea . 

Articolul 14 - Forta majora 

(1) Prin forta majora se 1ntelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil ?i 
inevitabil intervenit dupa data semnarii Contractului, care 1mpiedica executarea 1n tot 
sau 1n parte a Contractului ?i care exonereaza de raspundere partea care o invoca. 

(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale 
(cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo. 

(3) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de 
forta majora, 1n termen de 5 zile de la data aparitiei ?i de a dovedi existenta situatiei 
de forta majora 1n baza unui document eliberat sau emis de catre autoritatea 
competenta, 1n termen de eel mult 15 zile de la data comunicarii acestuia. De 
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asemenea, are obligatia de a comunica data 1ncetarii situatiei de forta majora, 1n 
termen de 5 zile. 

(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie 1n vederea limitarii 
consecintelor aqiunii de forta majora. 

(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea 1nceperii ~i 1ncetarii 
cazului de forta majora, 1n conditiile ~i termenele prevazute, va suporta toate daunele 
provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe 
perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor. 

(7) In cazul 1n care forta majora ~i/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii 
prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 luni, partile se vor 1ntalni 1ntr-un 
termen de eel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 
modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finantare. 

Articolul 15 - lncetarea Contractului de Finantare ~i recuperarea sumelor platite 

(1) Oricare dintre parti poate decide rezilierea prezentului contract , fara 1ndeplinirea 
altar formalitati, 1n cazul ne1ndeplinirii culpabile de catre cealalta parte a obligatiilor 
prezentului contract 

(2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fara 1ndeplinirea altar formalitati, cu 
recuperarea integrala a sumelor platite, 1n urmatoarele cazuri: 
(a) In situatia in care Beneficiarul nu a 1nceput executarea Contractului 1ntr-un 

termen de 6 luni de la data intrarii 1n vigoare a Contractului de Finantare 1n cazul 
1n care AM ~i-a respectat obligatiile legale/contractuale; 

(b) In situatia 1n care, ulterior 1ncheierii prezentului Contract, se constata ca 
Beneficiarul/Partenerii /Proiectul nu au 1ndeplinit conditiile de eligibilitate la data 
depunerii cererii de finantare; 

(c) Daca Beneficiarul 1ncalca prevederile art. 9 alin . (2); 
(d) Daca se constata faptul ca Proiectul face obiectul unei alte finantari din fonduri 

pub lice nationale sau comunitare sau faptul ca a mai beneficiat de f inantare din 
alte programe nationale sau comunitare, pentru acelea~i activitati 1n ultimii 3/5 
ani, dupa caz; 

(3) Prezentul Contract poate 1nceta prin acordul partilor cu recuperarea proportionala a 
finantarii acordate, daca este cazul. 

(4) In situatia 1ncalcarii prevederilor art. 7 alin. (29), contibutia din partea fondurilor ESI 
se recupereaza. 

Articolul 16 - Solutionarea litigiilor 

(1) Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice 
ne1ntelegere sau disputa care poate aparea 1ntre ele in cadrul sau 1n legatura cu 
1ndeplinirea Contractului de Finantare. 

(2) In cazul 1n care nu se solutioneaza amiabil divergentele contractuale, litigiul va fi 
solutionat de catre instantele romane~ti competente. 

Articolul 17 - Transparen\a 

(1) Contractul de finantare, inclusiv anexele sale, precum ~i informatiile ~i documentele 
vizand executarea acestora constituie informatii de interes public in conditiile 
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prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu respectarea exceptiilor prevazute 
de aceasta ~i a celor stabilite prin prezentul contract. 

(2) Urmatoarele elemente, a~a cum rezulta acestea din contractul de finantare ~i anexele 
acestuia, inclusiv, daca e cazul, din actele aditionale prin care se aduc modificari 
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidential: 

a. denumirea proiectului, denumirea completa a beneficiarului ~i, daca ace~tia 
exista, a partenerilor, data de incepere ~i cea de finalizare ale proiectului, date 
de contact - minimum o adresa de email ~i numar de telefon - funqionale 
pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, 
judet, regiune ~i, daca proiectul include activitati care se adreseaza publicului, 
adresa exacta ~i datele de contact pentru spatiile dedicate acestor activitati in 
cadrul proiectului; 

b. valoarea totala a finantarii nerambursabile acordate ~i intensitatea sprijinului, 
exprimate atat ca suma concreta, cat ~i ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, precum ~i valoarea pla\ilor efectuate; 

c. dimensiunea ~i caracteristicile grupului tinta ~i, dupa caz, ale beneficiarilor 
finali ai proiectului; 

d. informatii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 
postului, timpul de lucru; 

e. rezultatele estimate ~i cele realizate ale proiectului, atat cele corespunzatoare 
obiectivelor, cat ~i cele corespunzatoare activita\ilor, cu referire la indicatorii 
stabili\i; 

f. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii ~i executantilor de 
lucrari contractati in cadrul proiectului, precum ~i obiectul contractului, 
valoarea acestuia ~i platile efectuate; 

g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate 
a investitiilor in infrastructura sau produqie - informatii conform contractului 
de finantare, respectiv conform condi\iilor prevazute in art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

Articolul 18 - Confiden\ialitate 

(1) Par\ile convin prin prezentul contract asupra existentei ~i duratei caracterului 
confidential al documentelor, seqiunilor, respectiv informatiilor din proiect 
mentionate explicit in anexa, avand in vedere ca publicarea acestora aduce atingere 
principiului concurentei loiale, respectiv proprieta\ii intelectuale ori altor dispozi\ii 
legale aplicabile, conform justificarii incluse in anexa mentionata . 

(2) AM delegat, beneficiarul ~i, dupa caz, partenerii sunt exonerati de raspunderea pentru 
dezvaluirea de documente sau informatii stabilite de parti ca fiind confidentiale daca: 
a) informatia a fast dezvaluita dupa ce a fast obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante pentru asemenea dezvaluire, sau 
b) partea a fast obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

Articolul 19 - Protec\ia datelor cu caracter personal 

(1) Prezentul contract reprezinta un acord ferm pentru partile contractante in ceea ce 
prive~te gestionarea ~i prelucrarea datelor cu caracter personal primite in vederea 
indeplinirii obligatiilor contractuale, in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 
al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteqia 
persoanelor f izice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i 
privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

(2) Datele cu caracter personal ale grupului tinta ~i, dupa caz, ale beneficiarilor finali ai 
proiectului nu pot fi prelucrate ~i publicate, pentru informarea publicului, decat cu 
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informarea prealabila a acestora asupra scopului prelucrarii sau publicarii ~i obtinerea 
consimtamantului acestora, 1n conditiile legii. 

Articolul 20 - Publicarea datelor 

Beneficiarul este de acord ca documentele si informatiile mentionate la art. 17 alin. 2 sa 
fie publicate de catre AM desemnat, cu respectarea art. 19 alin.' 2. 

Articolul 21 - Corespondenta 

(1) Tntreaga corespondenta legata de prezentul Contract de Finan tare se va face exclusiv 
prin MySMIS 2014, cu exceptia situatiei prevazute de art.7, alin. (28) din prezentul 
contract, caz 1n care corespondenta se trimite la urmatoarele adrese: 

Pentru Beneficiar: Str Principala nr. 140A, judetul Bistrita Nasaud, cod po~tal 
427290, judetul Bistrita - Nasaud, 
Pentru AM: ~os. Bucure~ti-Ploie~ti, nr. 1-1 B, Victoria Office, lntrarea str. 
Menuetului nr. 7, Sector 1, Bucure~ti. 

(2) AM poate comunica precizari referitoare la modele ~i formate de formulare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finantare. 

Articolul 22 - Legea aplicabila ~i limba utilizata 

(1) Legea care guverneaza acest Contract de Finantare ~i 1n conformitate cu care este 
interpretat este legea romana. 

(2) Limba acestui Contract de Finantare este limba romana. 

Articolul 23 - Anexele Contractului 
(1) Urmatoarele documente sunt anexe la prezentul Contract ~i constituie parte 

integranta a prezentului Contract de Finantare, avand aceea~i forta juridica: 

Anexa 1 - Conditii Specifice, din care fac parte: 
(a) Graficul de rambursare a cheltuielilor 
(b) Acordarea si recuperarea prefinantarii 
(c) Conditii de rambursare ~i plata a cheltuielilor 
(d) Cerinte aferente Ghidului Solicitantului 

Anexa 2 - Cererea de Finantare, din care fac parte: 
(a) Bugetul Proiectului 
(b) Calendarul estimativ al achizitiilor 
(c) lndicatori 
(d) Graficul de activitati 
(e) Echipa de management ~i experti pe termen lung 

Anexa 3 - Masuri de informare ~i publicitate 
Anexa 4 - Monitorizarea ~i raportarea 
Anexa 5 - Acordul incheiat intre Benef iciar ~i Parteneri 

(2) In cadrul prezentului Contract, prevaleaza Conditiile Specifice fata de cele 
Generale, precum si asupra celorlalte anexe. 
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Articolul 24 - DISPOZITII FINALE 

(1) Prezentul contract de finantare se 'i'ncheie 'i'ntr-un singur exemplar, este semnat 
electronic de toate partile ~i transmis prin sistemul MySMIS2014. 

Pentru Ministerul lnvesti\iilor ~i Proiectelor 
Europene 

p.Ministrul lnvesti\iilor ~i Proiectelor Europene, 

Dan vTLCEANU 

Semnatura: 

Data: 

Vasile
Cristian 
Roman 

Semnat digital 
de Vasile-Cristian 
Roman 
Data: 2022.02.1 0 
14:28:40 +02'00' 

Pentru Beneficiar 

Func\ie: Director 

Nume: Simona Monica GERMAN 

Semnatura: 

Data: 

, . Semnat digital de 
Simona-Monica Simona-Monica German 

German Data: 2022.02.08 
21 :20:53 +02'00' 

<cod SM/5 2014+> 143385 
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Directia Generala Juridica ~i Relatia cu Parlamentul 

Director General 

Ileana Mirela IORDACHE 

Data: 
I M. I Digitally signed by 

I eana- ire a lleana-Mlrela lo,dache 

lordache Date: 2022.01.28 
13:02:09 +02·00· 

Directia Generala Programe Europene lnfrastructura Mare 

Director General 

Oana Marie ARA T 

Data: 

Oana Semnatdigital 
- de Oana·Marie 

Marie 
Arat 

Arat 

Data: 
2022.01.27 
10:52,38 
,02·00· 

Directia Generala Programe Europene lnfrastructura Mare 

Director General Adjunct 

Mircea Sevastian GROSU 

Data: Mircea-Sevastian Grosu Dlgitallyslgned byMIJCea-SevastlanGrosu 
Date: 2022.01.26 21 :23:37 +02'00' 

Directia Gestionare Program Evaluare ~i Contractare Proiecte 

Director 

Florina BARBU 

Data: 

Florina 
Barbu 

0,;f"J .. , ~ j 
t; Jlu-'?1£.-t>, 
o.-:,nn,1 ;--6 
1$ ' 2. ' J +(IJ-'Q 

Directia Gestionare Program Evaluare ~i Contractare Proiecte 

Director adjunct 

Mihaela IARCA 

Data 
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Anexa 1 - Conditii Specifice aplicabile Programului Operational lnfrastructura Mare 2014-
2020, Axa Prioritara 1 O - Protejarea sanatatii populatiei 1n contextul crizei sanitare 
cauzate de COVID-19, cre~terea eficientei energetice ~i utilizarea surselor regenerabile de 
energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza 1n 
contextul pandemiei de Covid-19 ~i al consecintelor sale sociale 

Acronime 

Acronimele din cuprinsul prezentelor Conditii Specif ice au urmatoarea semnificatie: 
AM Autoritate de Management 
CF Contract de Finantare 
CG Conditii Generale 
CS · Conditii Speciale 
FC Fond de Coeziune 
GS Ghidul Solicitantului 
POIM Programul Operational lnfrastructura Mare 2014-2020 

Sectiunea I. Conditii Specifice aplicabile sectorului management al riscurilor 

Articolul 1 - Drepturi ~; obligatii suplimentare ale partilor 

(1) Beneficiarul se obliga sa nu solicite ~i sa nu primeasca finantari din alte surse publice 
pentru acelea~i cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanctiunea rezilierii 
contractului. 

(2) Beneficiarul este obligat sa notifice AM POIM 1n scris ~i fara intarziere, cu privire la 
orice modificare aparuta 1n legatura cu datele sale de identificare sau ale 
reprezentantilor sai, precum ~i orice informatie ce poate fi relevanta 1n relatia sa cu 
AM POIM, orice astfel de modificare/informatie fiind opozabila AM POIM doar de la data 
primirii notificarii de catre AM POIM. Aceste informatii se pot referi, dar fara a se 
limita la, orice 1mprejurare de natura economica sau juridica, act sau fapt care ar 
modifica starea de drept sau de fapt existenta la momentul incheierii CF, 

(3) In termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finantare, Beneficiarul se 
obliga sa depuna hotararea de Guvern privind apartenenta imobilelor aferente 
proiectului la proprietatea publica precum ~i un extras de Carte Funciara, la AM POIM. 

(4) Daca la data de 31.05.2022 se constata ca exista, din culpa beneficiarului, devieri mai 
mari de 20% fata de Calendarul estimativ al achizitiilor ~i Graficul de rambursare a 
cheltuielilor, care pot afecta executia corespunzatoare ~i in termen a proiectului, AM 
POIM i~i rezerva dreptul sa diminueze valoarea prezentului CF cu contravaloarea 
contractelor din cadrul proiectului care pot conduce la ne1ndeplinirea termenelor. 

(5) AM POIM 1~i rezerva dreptul de a recupera din valoarea stabilita la Articolul 3 -
Valoarea contractului din CG, sumele necuvenite, daca intr-o perioada de 5 (cinci) ani 
de la finalizarea proiectului, conditiile de operare (tarife, venituri, etc.) variaza 
semnificativ de la prevederile initiale privind determinarea nivelului de finantare 
nerambursabila ~i / sau daca a par alte mod if icari ce: a) af ecteaza natura operarii , 
conditiile de implementare sau ofera unui organism privat ori public avantaje ilicite; b) 
rezulta fie dintr-o modificare a naturii proprietatii asupra oricarei parti a infrastructurii 
finantate, fie dintr-o incetare sau modificare materiala a modului de operare. 

(6) In cazul in care contributia Beneficiarului din surse proprii este asigurata prin credite 
bancare, Beneficiarul are obligatia de a ata~a in copie contractul/contractele de 
imprumut 1ncheiat(e) intre Beneficiar ~i banca, 1naintea prezentarii celei de a IV - a 
Cereri de Rambursare, dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea prezentului 
Contract. 
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(7) Pentru asigurarea finantarii Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete 
locale, cu exceptia TVA, Beneficiarul va ata~a la prima Cerere de Rambursare de la 
inceputul f iecarui an calendaristic copii dupa documentele care dovedesc existenta 
surselor necesare, precum ~i disponibilitatea fondurilor respective, in baza unor acte in 
forma ~i substanta satisf acatoare pentru AM POIM. In situatia in care Beneficiarul nu 
face dovada utilizarii cofinantarii ~i a finantarii altor cheltuieli decat cele eligibile, AM 
POIM va notifica Beneficiarul, care are obligatia ca in termen de 90 zile calendaristice 
de la comunicarea not if icarii sa remedieze situatia. In situatia in care Beneficiarul nu 
transmite anual la AM dovada includerii in bugetul propriu a sumelor aferente asigurarii 
cofinantarii ~i a cheltuielilor altele decat cele eligibile, cu exceptia TVA, AM poate 
suspenda rambursarea cheltuielilor pana la remedierea situatiei. 

(8) Obiectivele de investitii aferente Proiectului se vor realiza de catre Beneficiar, cu 
respectarea prevederilor legate in vigoare privind elaborarea, avizarea ~i aprobarea 
documentatiilor de executie, a prevederilor legate in vigoare, privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, precum ~i a documentatiilor de urbanism ~i 
amenajarea teritoriului, aprobate conform legii. 

(9) Beneficiarul are obligatia de a respecta instructiunile emise de AMPOIM in 
implementarea proiectului. 

( 10) Beneficiarul are obligatia de a respecta Seqiunea 11. Graficul de rambursare a 
cheltuielilor, precum ~i de actualizare a acesteia in functie de sumele decontate. 

( 11) Beneficiarul are obligatia de a intocmi ~i transmite catre AM POIM, conform Seqiunii 
II. cererile de rambursare/plata, precum ~i documentele justificative aferente. 

( 12) Beneficiarul are obligatia de a mentine o capacitate institutionala adecvata prin 
alocarea ~i mentinerea de personal suficient activitatii Unitatii de lmplementare a 
Proiectului . 

(13) Beneficiarul are obligatia de a include cheltuielile pentru achizitionarea bunurilor 
necesare pentru functionarea UIP-ului (computere, imprimante, mobilier etc.) in 
primele doua cereri de plata/rambursare, in caz contrar AM POIM rezervandu-~i dreptul 
de a respinge de la plata/ rambursare sumele aferente acestora. 

(14) Beneficiarul are obligatia de a aplica pe toate documentele originate pe baza carora 
se inregistreaza in contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate in cadrul 
proiectului mentiunea "POIM cod SMIS 2014+ 143385", viza ,,Bun de plata" ~i viza 
,,certificat in privinta realitatii, regularitatii ~i legalitatii". Beneficiarul va aplica 
mentiunea "Conform cu originalul" pe copiile documentelor suport/ justificative. 

(15) In cazul proiectelor generatoare de venituri nete, Beneficiarul are obligatia 
informarii anuale, pe perioadele mentionate la art. 7, asupra altar categorii de venituri 
nete, decat cele care au fost luate in calcul in analiza-cost beneficiu, generate de 
proiect. 

(16) In scopul utilizarii eficiente a fondurilor publice, AM POIM i~i rezerva dreptul de a 
modif ica prin not if icare CF, in sensul reducerii valorii finantarii acordate, in 
urmatoarele situatii: 

• prin dezangajarea economiilor rezultate in urma atribuirii ~i/sau finalizarii 
contractelor de achizitie publica; 

• prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnarii contractului de 
finantare, dar devenite neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de 
creanta sau a aplicarii unor reduceri procentuale. 

(17) In cazul proiectelor generatoare de venituri nete, AM are obligatia monitorizarii 
anuale a existentei altar categorii de venituri nete decat cele care au fost luate in 
calcul in analiza-cost beneficiu generate de proiect ~i de a deduce/recupera din 
f inantarea nerambursabila acordata, valoarea acestor categorii de venituri ne-estimate 
sau cele care depa~esc estimarea prevazuta de Beneficiar in conformitate cu 
prevederile din art. 3 alin. (1) - Valoarea contractului din CG. 

( 18) In cazul proiectelor generatoare de venituri nete, valoarea veniturilor generate de 
Proiect pana la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea platii finale sau la 
finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevazuta la art. 2 alin . (4) din CG, 
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oricare dintre aceste date este mai apropiata, va f i dedusa din valoarea total a eligibila 
a proiectului/recuperata, daca veniturile generate nu au putut fi estimate 1n mod 
obiectiv ~i/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finaniare ~i/sau au 
fost declarate ulterior de catre Beneficiar sau constatate de catre una dintre 
institutiile abilitate conform legii. 

(19) Pentru proiectul " ~I EU1n siguranta", care genereaza alte categorii de venituri nete 
decat cele care au fost luate in calcul in analiza-cost beneficiu 1n cursul implementarii, 
valoarea finantarii nerambursabile se reduce cu acele categorii de venituri nete care 
nu sunt luate 1n calcul 1n momentul 1ncheierii prezentului contract ~i care sunt 
generate 1n mod direct numai 1n cursul implementarii acestuia, eel tarziu 1n momentul 
prezentarii de catre Beneficiar a cererii finale de plata. 

(20) Beneficiarul are obligatia de transmite dosarul de achizitie publica, in format 
electronic, 1n vederea efectuarii verificarii procedurii de achizitie publica, catre AM, in 
termen de 10 zile lucratoare de la data 1ncheierii contractului de achizitie publica. 

(21) Prevederile art. 10 alin. (7) lit. a) din CG nu se aplica pentru proiectele aferente 
Obiectivului Specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii ef ectelor provocate de criza in 
contextul pandemiei de Covid-19 ~i al consecintelor sale sociale. 

(22) Tn vederea 1ncadrarii corecte a cheltuielilor in categorii ~i subcategorii, Beneficiarul 
are dreptul de a face modificari in cadrul categoriilor ~i subcategoriilor de cheltuieli 
din sectiunea ,,Bugetul proiectului"- Cererea de finantare - MySMIS 2014 fara a fi 
necesara 1ncheierea unui act aditional la contract, prevederile alin. 21 ramanand pe 
deplin aplicabile. Tn aceasta situatie Beneficiarul are obligatia de a notifica AM POIM, 
in termen de 15 zile, asupra modificarilor intervenite. 

(23) Pentru proiectele generatoare de venit, in aplicarea prevederilor art. 7 alin. (11) 
din CG, Beneficiarul este obligat sa plateasca inclusiv sumele aferente non-funding 
gap-ului in vederea implementarii proiectului, ce ii revin conform articolului 3 din CG. 

(24) Beneficiarul va raporta anual nivelul indicatorilor de mediu prevazuti in Anexa 8 la 
Ghidul Solicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-
19, pentru Obiectivului Specific 9 .1 - Cre~terea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 aplicabil pentru Obiectivului Specific 10.1 - Sprijinirea ameliorarii 
efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 ~i al consecintelor 
sale sociale. 

(25) AM POIM are dreptul de a intocmi procese-verbale de constatare a neregulilor ~i de 
stabilire a creantelor bugetare si de a aplica coreqii financiare in cazul incalcarii de 
catre beneficiar a legiJlatiei in materia achizitiilor publice. 

(26) (daca este cazul) In termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract de 
finantare, Beneficiarul are obligatia de a transmite la AM POIM, Devizul General al 
proiectului actualizat pe valoarea de investitie aprobata prin prezentul contract. 

(27) Tn aplicarea alin. (1) al art. 23 din Conditiile Generate, prin Cererea de Finantare, 
Anexa 2 la contract, se va intelege inclusiv Cererea de finantare initiala ~i revizuita in 
scopul finantarii, precum ~i toate documentele solicitate/transmise in perioada de 
evaluare. 

(28) Beneficiarul are obligatia de a face dovada contractarii in conditiile leg ii a 
serviciilor de vidanjare pe toata durata utilizarii containerelor sanitare mobile prin 
incheierea unui contract pentru asigurarea serviciilor de vidanjare pe toata durata 
utilizarii acestora, in conditiile legii, la data de semnarii contractului de finantare sau 
pe parcursul implementarii proiectului, dar nu mai tarziu de data depunerii primei 
cereri de rambursare/plata/prefinantare. 

(29) Beneficiarul are obligatia de a face dovada ca obligatiile de plata nete la bugetele 
publice nu depa~esc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul 
certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administratre Fiscala ~i 
ca obligatiile de plata la bugetele publice nu depa~esc 1 /6 din totalul obligatiilor 
datorate 1n ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de 
autoritatile publice locale, conform Legii 207 /2015 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, la data semnarii contractului de finantare 
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sau pe parcursul implementarii proiectului, dar nu mai tarziu de data depunerii primei 
cereri de rambursare/plata/prefinantare. 

Articolul 2 - Rezilierea Contractului de Finantare, suspendarea pliitilor ~i recuperarea 
sumelor pliitite 

(1) AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fara punere 1n 1ntarziere, fara 
interventia instantei de judecata ~i fara orice alta formalitate 1n situatia 1ncalcarii de 
catre Beneficiar a prevederilor prezentelor CS, Beneficiarul avand obligatia restituirii 
1n 1ntregime a sumelor deja primite 1n baza prezentului CF, precum ~i a tuturor 
cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobanzi, penalitati), 1n termenul 
solicitat de catre AM. In caz contrar, sumele acordate pana 1n acel moment se vor 
recupera 1n conformitate cu legislatia nationala, inclusiv dobanzile, majorarile de 
1ntarziere, costuri bancare, precum ~i alte sume stabilite de lege 1n sarcina 
Beneficiarului. 

(2) Suspendarea totala/partiala a platilor intermediare pana la data cand problemele 
constatate sunt remediate poate fi efectuata de AM ~i ca urmare a deciziilor CE, 1n 
urmatoarele cazuri: a) Beneficiarul, fara o justificare aprobata 1n prealabil de catre 
AM, nu respecta prevederile Cererii de Finantare ~i/sau instructiunile emise de AM 1n 
executarea contractului; b) Beneficiarul nu prezinta raportarile solicitate precum ~i 1n 
situatia 1n care aceste raportari nu contin toate informatiile solicitate, sau 1n cazul 1n 
care nu sunt implementate 1n termen masurile cuprinse 1n actele de reglementare; c) 
1n raportul Autoritatii de Audit nationale sau comunitare exista elemente doveditoare 
care sugereaza o neregula 1n f unctionarea sistemelor de management ~i control; d) 
cand reprezentantul organismului comunitar, abilitat sa efectueze verificari 
suplimentare 1n urma informatiilor primite cu privire la cheltuielile indicate 1ntr-o 
declaratie de cheltuieli certificata, constata o neregula grava care nu a fost 
corectata. In cazul 1n care Beneficiarul nu va lua toate masurile necesare, CE poate 
decide anularea totala/partiala a contributiei comunitare, caz 1n care AM POIM va 
1nceta prezentul Contract de plin drept, fara interventia instantei de judecata ~i fara 
nici o formalitate prealabila. 

(3) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere 1n 1ntarziere, fara 
interventia instantei de judecata ~i fara orice alta formalitate, daca se constata 0 

neconcordanta 1ntre starea de drept ~i /sau de f apt dovedita ~i cele declarate de cat re 
Beneficiar 1n Cererea de Finantare, 1n 1ntregime a sumelor deja primite 1n baza 
prezentului CF, precum ~i a tuturor cheltuielilor accesorii. 

(4) (daca este cazul) Pentru proiectele pentru care contractul de lucrari a fost 1ncheiat 
1nainte de intrarea 1n vigoare a prezentului contract, daca 1n urma verificarii de catre 
AM POIM a documentatiei de atribuire a respectivului contract se constata necesitatea 
aplicarii de corectii financiare 1n procent de 100% din valoarea contractului, 1n 
conformitate cu prevderile legale 1n vigoare, AM POIM va rezilia Contractul de 
finantare, decizia AM POIM comunicandu-se Beneficiarului printr-o notificare scrisa. In 
aceasta situatie, Beneficiarul are obligatia restituirii 1n 1ntregime a sumelor deja 
primite 1n cadrul proiectului. 

(5) (daca este cazul) AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fara 
punere 1n 1ntarziere, fara interventia instantei de judecata ~i fara orice alta 
formalitate, cu recuperarea dupa caz a finantarii acordate, daca proiectul nu obtine 
aprobarea Comisiei Europene, precum ~i 1n cazul 1n care Comisia Europeana solicita 
modificarea proiectului ~i beneficiarul refuza sa semneze, la solicitarea AM POIM ~i 1n 
termenul impus, un act aditional 1n vederea operarii modificarilor solicitate. 

(6) Beneficiarul este de drept 1n 1ntarziere prin simplul fapt al 1ncalcarii prevederilor 
prezentului CF. 

Sectiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor 
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Valoarea estimata a chel tuiel Hor 
Nr. cererii de eligibile ce vor f i solicitate 1n cererea Luna depunerii cererii 

rambursare de rambursare (lei)* rambursare/de plata la AM** 

Total buget* 

*) Totalul pe a doua coloanii va fi egal cu valoarea eligibilii a contractului de 
finantare. **) Luna ,,n" de la semnarea contractului de finantare 

Sectiunea Ill. Acordarea ~i recuperarea prefinantarii 

(1) Prefinantarea se acorda din fonduri europene, pentru cheltuieli eligibile, 1n 
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 
93 /2016 cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
(2) Transferul sumelor reprezentand prefinantarea solicitata de beneficiari, 1n 
conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) ~i (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.40/2015 ~i cu respectarea prevederilor contractelor de finantare, se realizeaza cu 
conditia ,ndeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte: 

a) depunerea de catre beneficiar a unei cereri de prefinantare, pentru fiecare 
tran~a, care cuprinde suma solicitata cu 1ncadrarea 1n valoarea maxima prevazuta la art. 
15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/2015, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

b) existenta conturilor, deschise pe numele beneficiarului, unde vor fi vi rate 
sumele aferente prefinantarii, conform activitatilor asumate 1n contractul de finantare; 
(3) Cu exceptia primei cereri de prefinantare, celelalte cereri de prefinantare vor 
1ndeplini cumulativ atat cerintele prevazute la alin. (2), cat ~i urmatoarele cerinte: 

a) depunerea de catre beneficiar a extraselor de cont din care sa reiasa 
situatia prefinantarii ramase neutilizata din tran~a anterioara; 

b) depunerea unei cereri de rambursare 1n vederea justificarii prefinantarii 
acordate anterior. 
(4) Contributia proprie se suporta din bugetul propriu al beneficiarului ~i se reflecta, 1n 
mod obligatoriu, 1n cererea de rambursare aferenta prefinantarii. in cazul 1n care prin 
cererea de rambursare aferenta prefinantarii beneficiarul nu face dovada utilizarii 
contributiei proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge 
cererea de rambursare aferenta prefinantarii, informand ,n consecinta beneficiarul. 
(5) Prefinantarea se acorda 1n tran~e, far a ca perioada pentru care se acorda ultima 
tran~a sa depa~easca durata contractului de finantare. 
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(6) Suma efectiv transferata de catre unitatile de plata, aferenta fiecarei solicitari de 
tran~a de prefinantare, cu exceptia celei af erente primei tran?e, reprezinta diferenta 
dintre cuantumul estimat al prefinantarii solicitate ~i prefinantarea ramasa neutilizata, 1n 
conturile beneficiarului din tran?a anterioara. 
(7) Beneficiarul, are obligatia depunerii, 1n termen de maximum 90 de zile 
calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinantare, de catre unitatea de 
plata din cadrul autoritatii de management, 1n contul sau, a unei cereri de rambursare 1n 
care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene si 
cofinantare asigurata de la bugetul de stat, validate de catre Autoritatea de Management, 
este 1n cuantum de minim 50% din valoarea tran~ei de pref inantare acordate conform art. 
15, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/2015. 
(8) Autoritatea de management are obligatia: 

a) verificarii modului de utilizare a prefinantarii de catre beneficiari; 
b) autorizarii, potrivit prevederilor legate ale Uniunii Europene si nationale, 

cheltuielilor pentru cares-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (6); 
c) notificarii beneficiarilor privind autorizarea prevazuta la lit. b), evidentiind 

distinct sumele af erente fondurilor europene si sumele reprezentand cofinantarea publica 
asigurata de la bugetul de stat. 
(9) Beneficiarii institutii publice notificati potrivit alin. (8) lit. c), au obligatia de a 
efectua, 1n termen de 3 zile lucratoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor 
proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autoritatea de management 1n baza 
cererilor de rambursare, prevazute la alin. (6), la subdiviziunile de venituri specif ice 
cofinantarii publice asigurata din bugetul de stat ~i la subdiviziunile de venituri specif ice 
programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidentiate la subdiviziunea 
de venituri "Prefinantare". Regularizarea se efectueaza de catre beneficiarii institutii 
publice pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor 
corespunzatoare din contul af erent subdiviziunii de venituri bugetare "Prefinantare" 1n 
con tu rile af erente subdiviziunilor de venituri specif ice cof inantarii publice asigurata din 
bugetul de stat ~i subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, dupa caz. 
(10) In cazul 1n care termenul ~i cuantumul prevazut la alin. (7) sunt respectate, 
beneficiarul poate depune o noua cerere de pref inantare numai dupa ce au tori ta tea de 
management a recuperat, din cheltuielile validate af erente fondurilor europene ~i 
cof inantarii asigurate de la bugetul de stat, _ dupa caz, eel put in 50% din prefinantarea 
acordata anterior ~i nejustificata prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de 
management. 
(11) Suma efectiv transferata de catre unitatile de plata, aferenta fiecarei solicitari de 
tran?a de prefinantare, cu exceptia celei aferente primei tran~e, nu poate fi mai mare 
decat diferenta dintre valoarea maxima a tran~ei de pref inantare reglementata la art. 15 
alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/2015 ?i prefinantarea nejustificata 
prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tran~a anterioara. 
(12) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (7) autoritatea de management 
are obligatia sa se asigure ca sumele acordate ca tran~a de prefinantare ~i nejustificate 
prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificand beneficiarii cu privire la restituirea 
sumelor, 1n termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii. 
(13) Prin Notificarea prevazuta la alin. (12), autoritatea de management poate acorda 
posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor 
de rambursare aflate 1n curs de verificare/validare la nivelul acesteia. 
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(14) In cazul in care sumele prevazute la alin. (11) nu sunt restituite se aplica prevederile 
art. 16 si 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/2015. 
(15) In cazul in care sumele prevazute la alin. (11) au fost restituite integral, beneficiarul 
poate solicita o noua tran~a de prefinantare. 
(16) In cazul in care se respecta termenul prevazut la alin.(7), insa cererea de rambursare 
depusa nu este in cuantumul prevazut la alin. (6), autoritatea de management are obliga\ia 
notificarii beneficiarului cu privire la restituirea sumelor ramase de recuperat, in termen 
de 15 zile de la data comunicarii notificarii, cu aplicarea prevederilor alin. (12) - (14), 
dupa validarea cererii de rambursare depuse. 
(17) Autoritatea de management are obligatia sa se asigure de recuperarea sumelor 
acordate ca prefinantare pana la cererea de rambursare finala inclusiv, notificand 
beneficiarii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (12)-(14) 
(18) Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar dupa 
caz, sting obliga\ia de plata a acestuia ~i asigura indeplinirea condi\iilor prevazute la art. 
131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 in ordinea acordarii tran~elor de 
prefinantare. 
(19) Prefinantarea acordata potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.40/2015 se deduce din cota-parte aferenta fondurilor europene. In 
cazul in care suma aferenta fondurilor europene este insuficienta pentru recuperarea 
prefinantarii, diferenta ramasa de recuperat va fi dedusa din valoarea aferenta cofinantarii 
asigurate de la bugetul de stat in conformitate cu procentele de f inantare prevazute 1n 
contractul de finantare, cu obligatia reintregirii ulterioare a contului de disponibil din care 
a fost acordata prefinantarea. 
(20) Reintregirea contului de disponibil prevazuta la alin. (19) se efectueaza prin virarea 
sumei deduse din cofinantare, din contul de finantare aferent cofinantarii asigurate de la 
bugetul de stat in contul de disponibil din care a fost acordata prefinantarea. 
(21) In scopul intocmirii reconcilierii cantabile aferente declaratiilor de cheltuieli 
transmise catre autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferenta 
cof inantarii asigurate de la bugetul de stat se vor evidentia corespunzator in contul de 
disponibil din care a fost acordata prefinantarea. 
(22) Sumele primite ca prefinantare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi 
efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementarilor in vigoare, pot 
fi transferate de catre beneficiari in conturi deschise la banci comerciale, cu conditia 
efectuarii cheltuielilor respective in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data 
ef ectuarii transferului. 
(23) Suma reprezentand dobanda neta, respect iv dif erenta dintre dobanda bruta 
acumulata in conturile prevazute la alin. (22), corespunzatoare sumelor de prefinantare 
ramase disponibile in conturi, ~i valoarea cumulata a impozitelor aferente dobanzii ~i a 
comisioanelor aferente conturilor respective, se raporteaza autoritatii de management ~i 
se vireaza in contul indicat de aceasta in notificarea privind acordarea prefinantarii, eel 
tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. 
(24) In cazul in care beneficiarul nu efectueaza viramentul sau sunt identificate 

neconcordante 1ntre sumele vi rate conform alin . (23) ~i sumele rezultate din verificarea 
documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligatia de 
a face deduce rile necesare din rambursarea aferenta fondurilor europene ~i cofinantarii 
publice asigurate din bugetul de stat, eel tarziu la cererea de rambursare finala. 
(25) Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operatiunile prevazute la alin. 
(23) ~i (24) se utilizeaza pentru continuarea finantarii programului operational, iar sumele 
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aferente cofinantarii publice rezultate din operatiunile prevazute la art. 15 alin. (6) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr .40/2015, sunt vi rate lunar de autoritatea de 
management in contul de venit al bugetului de stat. 
(26) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai 
bugetului local, precum ~i beneficiarilor institutii publice finantate integral din venituri 
proprii ~i/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat 
sau bugetele fondurilor speciale, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se 
utilizeaza in anul urmator cu aceea~i destinatie. 

Sectiunea IV. Conditii de rambursare a cheltuielilor 

Articolul 1 - Mecanismul decontarii cererilor de plata 

(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontarii cererilor de plata, Beneficiarii, altii 
decat cei prevazuti la art. 6 ~i 7 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, au obligatia de a 
achita integral contributia proprie aferenta cheltuielilor eligibile incluse in 
documentele anexate cererii de plata. 

(2) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica beneficiarilor de proiecte 
finantate din fonduri europene, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1) · (4) ~i (6) 
din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

(3) In termen de maxim 15 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea 
bunurilor / prestarea serviciilor I executia lucrarilor reception ate, acceptate la plata, 
a f acturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii 
aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, beneficiarul depune la AM 
cererea de plata ~i documentele justificative aferente acesteia. 

(4) Cererile de plata contin doar facturi neplatite de beneficiar. 
(5) Cererea de plata a Beneficiarului trebuie sa fie insotita de copii dupa urmatoarele 

documente justificative, daca acestea nu au fost transmise in prealabil: 
• Pentru contractele de lucrari: 

o Contractele incheiate de benef iciar; 
o Facturile; 
o Situatiile de plata pentru lucrarile executate aferente fiecarei facturi; 
o Autorizatia de construire; 
o Autorizatia dirigintelui de ~antier; 
o Garantia de buna executie pentru lucrari; 
o Procesul verbal de predare primire a amplasamentului ~i a bornelor de 

repere; 
o Programul de urmarire ~i control al calitatii lucrarilor; 
o Procesele verbale pe faze determinate; 
o Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor, insotite de 

certificatul de audit energetic af erent, dupa caz; 
• Pentru contractele de f urnizare echipamente: 

o Contractele incheiate de beneficiar; 
o Facturile; 
o Declaratiile vamale (pentru bunuri de import), din alte tari decat cele 

membre UE; 
o Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate; 
o Procesele verbale de punere in f unctiunea a bunurilor achizitionate (se 

ata~eaza la cererea de plata finala); 
• Pentru contractele de servicii: 
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o Contractele 1ncheiate de beneficiar ~i devizele financiare pentru 
servicii (daca este cazul); 

o Facturile; 
o Garantia de buna executie pentru servicii; 
o Procesele verbale de predare a serviciilor; 
o Rapoartele de activitate/ audit. 

(6) Beneficiarul are obligatia de a achita integral contributia proprie aferenta 
cheltuielilor eligibile incluse 1n documentele anexate cererii de plata. 

(7) In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar 
a cererii de plata, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) ~i (4) din OUG nr. 
40/2015, AM POIM efectueaza verificarea cererii de plata. 

(8) Dupa efectuarea verificarilor AM POIM vireaza beneficiarului valoarea cheltuielilor 
rambursabile, 1n termen de 3 zile lucratoare de la momentul de la care aceasta 
dispune de resurse in conturile sale, 1ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe 
numele benef iciarului la o unitate teritoriala a Trezoreriei Statului. 

(9) In cazul platilor efectuate 1n valuta catre furnizorii externi, ne1nregistrati fiscal in 
Romania, beneficiarul transfera sumele 1ncasate, aferente acestor plati, 1ntr-un cont 
propriu deschis la o institutie bancara, 1n vederea ef ectuarii platilor in valuta, 1n 
termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea sumelor. Costurile aferente 
efectuarii platilor 1n valuta vor fi suportate de beneficiar din bugetul propriu. 

(10) Cel tarziu, 1n ziua urmatoare virarii, AM POIM transmite beneficiarului o notificare. 
(11) Pentru depunerea de catre beneficiar a unor documente aditionale sau clarificari 

solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucratoare prevazut 
la alin. (4) poate fi 1ntrerupt fara ca perioadele de intrerupere cumulate sa 
depa~easca 10 zile lucratoare. 

(12) In termen de maxim 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor de la AMPOIM, 
Beneficiarul ef ectueaza plata numai pentru f acturile 1nscrise 1n notif icarea 
mentionata la alin. 9 al prezentei sectiuni. Sumele primite de beneficiar in baza 
cererilor de plata nu pot fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care au 
fost acordate. 

(13) In termen de maximum 1 O zile lucratoare de la data incasarii sumelor vi rate de catre 
AM POIM, benef iciarul are obligatia de a depune la AM cererea de rambursare 
aferenta cererii de plata, in care sunt incluse numai sumele din facturile decontate 
prin cererea de plata. 

(14) Ce re rile de rambursare cont in doar f acturi platite de Beneficiar. lnainte de 
solicitarea rambursarii, cheltuielile respective trebuie sa fie deja efectuate ~i platite. 
Data platii se considera data debitarii contului bancar al Beneficiarului. 

(15) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie sa fie 1nsotita de ordinele de plata 
pentru plata integrala a facturilor din Notificare ~i extrasele de cont aferente. 

(16) In procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca in termen 
de 5 zile de la notificare sa raspunda oricarei clarif icari solicitate de AMPOIM. Pana la 
primirea raspunsului din partea benef iciarului termenul de verificare a cererii de 
rambursare se suspenda. Nedepunerea de catre beneficiar a documentelor sau 
clarificarilor solicitate, in termenul prevazut la acest alineat, atrage respingerea 
partiala sau totala, dupa caz, a cererii de rambursare. 

(17) Dupa verificarea cererii de rambursare aferenta cererii de plata conform 
procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AMPOIM deduce sumele virate pe baza 
cererii de plata. 

(18) Beneficiarii au obligatia restituirii integrate sau partiale a sumelor virate in cazul 
proiectelor pentru care ace~tia nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea 
acestora. 

(19) Nerespectarea prevederilor alin. (9) de catre beneficiar, constituie 1ncalcarea 
contractului de finantare, AM POIM putand decide rezilierea acestuia. 

Articolul 2- Mecanismul cererilor de rambursare 
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(1) Benef iciarul are obligatia de a depune la AM POIM cereri de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate care nu au fast incluse 1n cereri de rambursare aferente unor 
cereri de plata sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinantare, 
1n termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, ata~and documentele 
justificative mentionate la art.1 alin. (5) ~i (15) din prezenta sectiune. 

(2) In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar 
la AM, a cererii de rambursare, AM POIM autorizeaza cheltuielile eligibile cuprinse 1n 
cererea de rambursare ~i efectueaza plata sumelor autorizate 1n termen de 3 zile 
lucratoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse 
1n conturile sale. Dupa efectuarea platii, AM POIM notifica beneficiarului plata 
aferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. 

(3) Pentru depunerea de cat re beneficiar a unor documente aditionale sau clarificari 
solicitate de AM, termenul de 20 de zile lucratoare poate f i 1ntrerupt far a ca 
perioadele de intrerupere cumulate sa depa~easca 10 zile lucratoare. 

(4) In cazul aplicarii unor reduceri procentuale de catre AM POIM 1n conformitate cu art. 
6 alin. (3) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ~i sanctionarea 
neregulilor aparute 1n obtinerea ~i utilizarea fondurilor europene ~i/sau a fondurilor 
publice nationale aferente acestora, notificarea beneficiarului privind plata 
cheltuielilor aferente autorizate se va realiza 1n termen de maximum 10 zile 
lucratoare de la ef ectuarea plat ii. 

(5) In cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar 1n cadrul proiectului, 
termenul de 20 de zile lucratoare poate f i prelungit cu durata necesara ef ectuarii 
tuturor verificarilor procedurale specifice autorizarii platii finale, dar nu mai mult de 
90 de zile. 

(6) Nedepunerea de catre beneficiar a documentelor sau clarificarilor solicitate 1n 
termenul prevazut 1n contractul de finantare atrage respingerea, partiala sau totala, 
dupa caz, a cererii de rambursare. 

(7) Daca Beneficiarul nu transmite AM POIM o cerere de rambursare finala 1n termen de 
maxim 60 (~aizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare, 
prevazuta la art. 2 alin. (2) din CG, dar fara a depa~i perioada de eligibilitate pentru 
POIM 2014-2020, acesta este considerat decazut din dreptul de a solicita aceasta 
rambursare, de la data expirarii termenului de 60 de zile, fara a fi necesara nicio 
notificare sau 1ndeplinirea oricaror altar formalitati de catre AMPOIM. 

(8) In vederea finantarii sumelor reprezentand TVA nedeductibila, potrivit legislatiei 1n 
vigoare aferenta cheltuielilor eligibile, beneficiarul are obligatia depunerii, ca anexa 
a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind 
nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, 
certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala numai 1n cazul beneficiarilor 1nregistrati in scopuri de TVA. 

(9) Pentru platile in alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, 
AM POIM va rambursa contravaloarea 1n lei a acestora la cursul de schimb aplicat de 
beneficiar in ziua plat ii dar far a a depa~i contravaloarea in lei a sumelor f acturate la 
cursul BNR din ziua emiterii f acturii. 

(10) AM va verifica realitatea, legalitatea ~i conformitatea cheltuielilor efectuate de 
Beneficiar, dupa primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza 
documentatiei solicitate ce 1nsote~te cererea de rambursare. 

(11) AM POIM va efectua plata cererii de rambursare 1n contul Beneficiarului indicat 1n 
cererea de rambursare, conform prevederilor legale. 

Sectiunea V 

In conformitate cu articolul 2 alin. (3) din Conditiile Generate, la cererea beneficiarului, 
perioada de implementare a contractului de finantare se poate prelungi, 1n conformitate 
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cu prevederile Ghidului Solicitantului, prin Notificare transmisa catre Autoritatea de 
Management ,n conditiile art. 1 O alin. (2) din Conditiile generale. Notificarea ,~i produce 
efectele ,n conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Conditiile Generale. 

ANEXA 3 Masurile de informare ~i publicitate 

Masurile de informare ~i publicitate privind operatiunile finantate din instrumente 
structurale sunt definite ,n conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene 
(CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispozitii comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR 
~i FEPAM, precum ~i de stabilire a unor dispozitii generate privind FEDR, FSE, FC, FEADR ~i 
FEPAM ~i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ~i a Regulamentului CE Nr. 821 /2014 (art.3, art.4 ~i Anexa II) 
privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European ~i al Consiliului, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Acceptarea finantarii conduce la acceptarea de cat re Benef iciar a introducerii pe lista 
Operatiunilor ,n conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 
1303/2013 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Pentru toate mijloacele/materialele de informare ~i publicitate, obligatorii ~i optionale, 
Beneficiarii vor utiliza indicatiile tehnice din Manualul de ldentitate Vizuala pentru 
lnstrumentele Structurale 2014-2020 ,n Romania. 

Reguli generate - cerinte pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitatilor de informare ~i 
publicitate 1n legatura cu asistenta financiara nerambursabila obtinuta prin Programul 
Operational lnfrastructura Mare 2014-2020, ,n conformitate cu cele declarate 1n 
cererea de finantare. 

(2) Ne1ndeplinirea acestor obligatii poate avea drept consecinta pierderea fondurilor 
alocate pentru informare ~i publicitate. 

(3) Beneficiarul este de acord ca odata cu acceptarea finantarii nerambursabile, 
urmatoarele date sa fie publicate, electronic sau 1n orice alt mod: denumirea 
Beneficiarului, titlul ~i rezumatul Proiectului, valoarea totala a finantarii, datele de 
1ncepere ~i de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia. 

(4) Beneficiarul proiectului care nu depa~e~te valoarea de 500.000 euro sau prin care nu 
se achizitioneaza un obiect fizic si nu se realizeaza lucrari de 
infrastruct~ra/constructii este obligat sa expuna eel putin un afi~ cu informatii 
despre proiect (dimensiunea minima A3), inclusiv despre contributia financiara din 
partea Uniunii, 1ntr-un lac u~or vizibil publicului, dar asociat operatiunii. 
Beneficiarul este obligat sa expuna pe durata implementarii, 1ntr-un loc u~or vizibil 
publicului, 1n apropiere de locatia proiectului/organizarii de ~antier, un panou 
temporar daca: proiectul consta 1n finantarea infrastructurii sau a unor construqii ~i 
contributia publica la proiect depa~e~te 500.000 euro. Beneficiarul este obligat sa 
1nlocuiasca panourile temporare cu placi permanente, la eel mult 3 luni dupa 
finalizare (incheierea fizica a acestuia). De asemenea, var fi instalate placi pentru 
amplasare permanenta ~i 1n cazul proiectelor 1n care contributia publica depa~e~te 
500.000 euro ~i proiectul consta 1n achizitionarea unui obiect fizic. Momentul 
finalizarii operatiunii este asimilat, pentru proiectele de lucrari, cu emiterea 
documentului de receptie la terminarea lucrarilor, iar pentru cele de furnizare, cu 
momentul introducerii ,n gestiunea institutiei a obiectelor furnizate. Pentru alte 
prevederi specif ice situatiilor / detaliilor tehnice, beneficiarii var urma indicatiile din 
Manualul de ldentitate Vizuala pentru lnstrumente Structurale 2014-20201n Romania. 

<cod SM/5 2014+> 143385 26 



(5) Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze pentru toate materialele de comunicare 
realizate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational lnfrastructura 
Mare: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, precum ~i cea a 
lnstrumentelor Structurale 2014-2020, insotite de mentiunea ,,Proiect co-finantat din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de Coeziune prin Programul 
Operational lnfrastructura Mare 2014-2020", dupa caz. Prin materiale de comunicare 
se intelege: flutura~i, pliante, bro~uri, afi~e, bannere, comunicate de presa, website
uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisa, standuri expozitionale, 
autocolante, materiale promotionale sau orice alte produse prin care este promovat 
proiectul ~i rezultatele acestuia. 

(6) Publicatiile tiparite care sunt realizate in cadrul Proiectului trebuie sa mentioneze pe 
ultima coperta obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data 
publicarii , elementele de vizibilitatea mentionate la alin. (5) , precum ~i textul 
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a 
Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei". 

(7) Website-urile dezvoltate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational 
vor contine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla 
Guvernului Romaniei, precum ~i cea a lnstrumentelor Structurale 2014-2020, textul 
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a 
Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei" ~i un link catre site-ul web al 
Programului Operational , www.mfe.gov.ro, insotit de textul: ,,Pentru informatii 
detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa 
vizitati www.mfe.gov.ro" (textul reprezentand un link la adresa web (URL): 
http://www.mfe.gov.ro). 

(8) Bannerele expuse in aqiunile proiectelor finantate prin Programul Operational 
lnfrastructura Mare vor avea inscriptionate titlul programului/proiectului, sigla 
Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei ~i sigla lnstrumentelor structurale 2014-
2020, precum ~i mentiunea ,,Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala/Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020" . 

(9) In cazul achizitiilor de mijloace fixe achizitionate in cadrul unui proiect cofinantat de 
UE, vor fi folosite autocolante sau placute. Prin mijloace fixe se inteleg acete obiecte 
care, conform legislatiei cantabile nationale, depa~esc valoarea de 2.500 lei ~i au o 
durata de viata mai mare de 1 an. Autocolantele/placutele vor fi plasate pe partea 
cea mai vizibila pentru public (dimensiune recomandata 100mm x 100mm sau pentru 
mijloace fixe mari, ex. ma~ini ~i utilaje, linii tehnologice, autovehicule de transport 
marfa, altele asemenea - minim recomandat 200mm x 200mm) ~i vor contine 
elementele obligatorii de identitate vizuata prevazute la alin. 5. Beneficiarul va 
decide daca se va personaliza prin autocolant sau placuta, in f unqie de 
caracteristicile tehnice ale utilajului, dar trebuie sa aiba in vedere necesitatea ca 
autocolantul/placuta sa fie vizibile pe durata de viata (ciclul functional) a acestuia. 
Pentru produsele cu o suprafata foarte mica de expunere, in care informatiile nu ar fi 
suficient de vizibile ~i inteligibile, se utilizeaza eel putin sigla Uniunii Europene. 

(10) Beneficiarii sunt obligati sa asigure o informare transparenta ~i corecta a mass-media 
si a publicului larg asupra Proiectului finantat prin Programul Operational 
lnfrastructura Mare 2014-2020. 

(11) La inceputul ~i ta finalizarea unui program/ proiect finantat din lnstrumente 
Structurale, vor fi publicate in mass media anunturi sau comunicate de presa 
(anunturi de presa, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finantarilor vor 
face dovada aparitiei comunicatelor (~tirilor rezultate) sau anunturilor in mass media 
relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusa pentru 
anuntul de inceput al proiectului ~i la cererea de rambursare finala pentru anuntul de 
finalizare al proiectului. 
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(12) Tn plus fata de cele prezentate, Beneficiarul are libertatea de a utiliza orice alte 
mijloace de comunicare prezentate 1n MIV IS 2014-2020 1n scopul promovarii 
proiectului, avantajelor ~i rezultatelor acestuia, cat ~i contributia UE. 

ANEXA 4 MONITORIZARE ~I RAPORTARE 

(1) Beneficiarul monitorizeaza permanent implementarea proiectului ~i a rezultatelor 
acestuia ~i f urnizeaza periodic cat re AM informatii ~i date necesare analizarii 
progresului proiectului ~i monitorizarii programului operational; 

(2) AM analizeaza progresul implementarii proiectului, obtinerea rezultatelor, atingerea 
obiectivelor, iar 1n cazul proiectelor de infrastructura ~i al celor de investitii 
productive, durabilitatea acestora, prin: 

a. Verificare documentara: Rapoarte de progres ~i de sustenabilitate transmise de 
benef iciar; 

b. Verificarea datelor introduse 1n MySMIS/SMIS2014+; 
c. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atat in 

perioada de implementare a proiectului, cat ~i post-implementare, pe perioada 
de durabilitate a proiectului. 

(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, lunar , precum ~i alte informatii ~i date 
ori de cate ori se vor solicita in scris de AM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a· 
prezenta 1n mod regulat informatii tehnice ~i financiare ref eritoare la stadiul derularii 
proiectului ~i probleme 1ntampinate pe parcursul derularii. 

(4) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face catre AM, 1n 10 zile 
lucratoare de la 1ncheierea f iecarei luni pe parcursul perioadei de implementare a 

proiectului;. 
(5) Rapoartele de progres vor contine urmatoarele tipuri de date ~i informatii: 

a. modificari ale statutului ~i datelor de identificare a beneficiarului, 
b. date privind stadiul achizitiilor, 
c. date privind stadiul activitatilor, 
d. date privind nivelul atins al indicatorilor inclu~i in cererea de finantare, cu 

defalcare pe gen ~i categorii de regiuni, acolo unde este potrivit, 
e. date privind atingerea rezultatelor ~i obiectivului/obiectivelor proiectului, 
f. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerati de AM 

relevanti pentru monitorizarea ~i evaluarea programului operational 
g. date privind participantii FC la intrarea ~i ie~irea din operatiune, 
h. date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale 

chel tuiel ilor 
i. informatii privind problemele 1ntampinate 1n implementarea proiectului ~i 

actiunile de remediere 1ntreprinse sau necesare 
(6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, pana la sfar~itul trimestrului 

I, pe 1ntreaga perioada de durabilitate a proiectului, 1ncepand cu primul an 
calendaristic ce urmeaza anului 1n care a fost finalizata implementarea. 

(7) Rapoartele de durabilitate vor contine urmatoarele tipuri de date ~i informatii privind: 
a. modificari ale statutului ~i datelor de identificare a beneficiarului, 
b. modul ~i locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor ~i bunurilor 

realizate sau achizitionate 1n cadrul proiectului 
c. modul 1n care investitia 1n infrastructura sau investitia productiva continua sa 

genereze rezultate. 
(8) AM verifica ~i avizeaza Raportul de Progres transmis de catre Beneficiar, 1n vederea: 
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a. colectarii, revizuirii ~i verificarii informatiilor furnizate de Beneficiar; 
b. analizarii gradului de realizare a indicatorilor; 
c. analizarii evolutiei implementarii proiectului, raportat la graficul de activitati 
stabilit prin contract, bugetul proiectului ~i calendarul estimativ al achizitiilor; 
d. identificarii problemelor care apar pe parcursul implementarii proiectului, 
precum ~i a cazurilor de succes ~i bunelor practici. 

(9) Vizita AM de monitorizare pe parcursul implementarii proiectului: 
a. are 1n vedere verif icarea existentei fizice a unui proiect sau a unui sistem de 
management performant al proiectului ~i permite verificarea corectitudinii, 
completitudinii ~i acuratetei informatiei furnizate de benef iciar 1n Rapoartele de 
Progres ~i a gradului de realizare a indicatorilor stabiliti prin Contractul de 
Finan tare. 
b. faciliteaza contactul dintre reprezentantii AM ~i beneficiari 1n scopul comunicarii 
problemelor care pot 1mpiedica implementarea corespunzatoare a proiectului. 
c. urmare~te: 

- sa se asigure de f aptul ca proiectul se deruleaza conform Contractului de 
Finan tare; 
- sa identifice, 1n timp util, posibilele probleme ~i sa propuna masuri de 
rezolvare a acestora, precum ~i 1mbunatatirea activitatii de implementare; 
- sa identifice elementele de succes ale proiectului ~i bune practici; 

(10) Analizarea durabilitatii proiectului se realizeaza de AM pe baza Rapoartelor de 
Durabilitate 1ntocmite de beneficiar ~i a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de 
sustenabilitatea proiectelor, precum ~i de faptul ca toate contributiile din fonduri se 
atribuie numai proiectelor care, 1n termen de 5 ani de la 1ncheierea acestora, nu au fost 
af ectate de nicio modificare , respect iv: 

a. o schimbare substantiala care sa le afecteze natura, obiectivele sau conditiile de 
realizare ~i care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale acestora. 
b. o schimbare asupra proprietatii unui element de infrastructura care conf era un 
avantaj nejustificat unei 1ntreprinderi sau unui organism public. 
c. 1ncetarea sau delocalizarea unei activitati productive 1n afara zonei eligibile. 

(11) Vizita de monitorizare a durabilitatii proiectului se realizeaza la locul de 
implementare a proiectului/sediul beneficiarului ~i are ca scop verificarea la fata locului a 
faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului. 
(12) Beneficiarul are obligatia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza 
echipei de monitorizare a AM toate informatiile solicitate ~i de a permite accesul 
ne1ngradit al acesteia la documentele af erente proiectului ~i rezultatele declarate ca 
obtinute pe parcursul implementarii. 
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