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CONTRACT DE FINANŢARE
Nr. C............................... /...................................
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE
PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
ROMÂNIA
Între:

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUITRomânia, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22750/Fax40-21315.67.79; e m a i l : c a b i n e t @ a p d r p . r o , reprezentată legal de
..................................,
în
funcţia
de
Director
General,
..................................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o
parte,
şi
PERSOANĂ
JURIDICĂ
/PERSOANĂ
FIZICĂ
AUTORIZATĂ
.............................. înfiinţată/autorizată la data de.................., Cod Unic de
înregistrare/Autorizaţie ...................................., cu sediul în str. ...........................,
judeţul................, cod poştal ...................., tel. ....................., fax. .......................,
cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA),
reprezentată prin .....(nume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de
reprezentare potrivit
actului normativ privind organizarea şi funcţionarea
entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al
persoanei juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr.
..............................., CNP ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte,
s-a convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanţare nr. F ……………..
în următoarele condiţii:
Articolul 1 – Obiectul Contractului
1(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de
către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanţare
nr. ………...………. pentru Proiectul: <titlul>
1(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile
stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanţare şi
anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
Cererea de finanţare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele
anexate acesteia, rezultata în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor
efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare şi implementare, face
parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga
perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(8).
Bugetul indicativ din cererea de finanţare devine Anexa III la prezentul contract.
1(3) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să
implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile
cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-şi respecte
toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii
ajutorului financiar nerambursabil.
Articolul 2 – Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului.
Durata de execuţie, de valabilitate şi monitorizare a contractului de
finanţare
2(1) Durata de execuţie şi de valabilitate a prezentului contract
semnării acestuia de către ambele părţi.

începe la data

Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului este de
......................... luni, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015 şi
reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere
de plată.
Durata de execuţie a Contractului de Finanţare cuprinde durata de realizare a
investiţiei şi implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziţii)
la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru
efectuarea ultimei plăţi.
Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului cuprinde durata de
desfăşurare a procedurii de achiziţii conform prevederilor art. 3(4) şi art. 3(6) din
Anexa I Prevederi Generale la care se adaugă durata de realizare/execuţie
efectivă a investiţiei/proiectului, conform menţiunii din cererea de finanţare
(inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus până la data
de..............., dacă este cazul).
2(2) Durata initială de executie a contractului prevazuta la alineatul 1 poate fi
prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita 31 decembrie 2015.
2(3) Pentru proiectele care prevăd mai multe tipuri de investiţii, inclusiv adaptarea
la standardele comunitare, iar termenul de graţie impus de standarde este în
interiorul duratei maxime de execuţie, prevăzut la art. 2(1), beneficiarul poate
solicita prelungirea duratei iniţiale de execuţie a contractului, fără a afecta
termenul/termenele de implementare a standardului/standardelor.
2(4) Durata de valabilitate a contractului de finanţare este de 5 ani începând cu
data semnării acestuia de către ambele părţi şi este formată din durata de
execuţie şi durata de monitorizare.
Durata de monitorizare a contractului de finanţare este de minim 2 ani şi se
calculează de la data ultimei plăţi efectuată de către Autoritatea Contractantă.
Articolul 3 – Valoarea Contractului
3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării
nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maxim (suma in
cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.
3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de
maxim............. (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in
cifre) (litere) euro.
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este formata din:
Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din
care:
- până la maxim .............
- până la maxim ...............

LEI

EURO

Valoare eligibilă nerambursabilă PERE – TOTAL, din care:
- până la maxim ..........
- până la maxim ..............
Valoare eligibilă nerambursabilă - TOTAL

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobării Raportului de
selecţie de către Directorul General al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală –
Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Băncii
Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

3(3) Pe parcursul implementării investiţiei ,la fiecare tranşă de plată, conform
Declaraţiei de eşalonare a cererilor de plată depusă de către beneficiar, se va
calcula valoarea platită în euro şi în lei la cursul BCE din penultima zi lucrătoare
a lunii precedente efectuării plăţii, astfel incât la ultima tranşă de plată valoarea
sumelor rambursate acestuia să nu depaşească valoarea în euro şi în lei
prevazută la alineatul (2) din prezentul articol.
3(4) Suma finală acordată Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederile
art. 15 din Anexa I la prezentul contract.
Articolul 4 – Avansuri
4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finanţare sau până
la data depunerii primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă.
4(2) Avansul se acordă conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările
ulterioare, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, şi, respectiv, ale legislaţiei naţionale în vigoare.
4(3)

Autoritatea Contractantă poate să acorde un avans de maxim ...................
<suma in cifre> (litere) lei şi care nu depaşeşte .........% (conform legislaţiei
aplicabile în vigoare) din valoarea ajutorului public înscris la Articolul 3 alineatul
2.

4(4) Beneficiarul privat poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului
favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru procedura de achiziţii
prioritar majoritară.
Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai după primirea
avizului favorabil din partea Autoritaţii Contractante după finalizarea procedurii
de achiziţii şi numai după încheierea actului adiţional la Contractul de finanţare
privind aprobarea bugetului în urma finalizării achiziţiilor.
4(5) Beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma
solicitată în avans în procent de 110%, eliberată de către o instituţie financiar
bancară sau de către FGCR IFN SA sau de către FNGCIMM SA IFN (numai în
cazul beneficiarilor publici).
Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului.
4(6) Suma prevăzută la alin. (3) se justifică de către beneficiar pe bază de
documente justificative conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în
Instrucţiuni de plată, Anexa V la prezentul contract.
Articolul 5 – Modalitatea de plată
5 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice şi financiare pentru a fundamenta
cererile de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plata, Anexa V la prezentul
contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenţie depuse de
beneficiari şi însoţite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată
se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar
conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată,
Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată
ulterior prin constatarea de nereguli.
5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanţării nerambursabile în maximum cinci
tranşe.
5(4) Avansul nu reprezintă tranşă de plată.
Articolul 6 – Dispoziţii de plată
6(1) Plata se va efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli şi a rapoartelor de
execuţie făcute de beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instrucţiuni de plată.
6(2) Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont:
număr cont IBAN:
titular cont:
denumirea si adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:
6(3) Pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată, termenul limită de efectuare a
acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrarii cererii
de plată conforme.
Articolul 7 – Anexe
Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a
acestuia, având aceeaşi forţă juridică:
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Anexa V

Prevederi Generale
Panouri şi autocolante publicitare cu informaţii privind finanţarea
proiectelor prin PNDR
Bugetul indicativ şi planul financiar
1. Instrucţiuni privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR
2. Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR
Instrucţiuni de plată

Articolul 8 – Dispoziţii legale
8(1) Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare
dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între
părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil si reglementărilor în
vigoare.
8(2)Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale
aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două
exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea
Contractantă şi un original pentru Beneficiar.
8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.
8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.
8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL
(CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește
publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru

Dezvoltare Rurală (FEADR) şi pot fi prelucrate de către organisme de audit și de
investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării
intereselor financiare ale Comunităților.
În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în
conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu
privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei
directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.
Articolul 9 – Notificări şi Comunicări
9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită
ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite
prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se
consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
această confirmare.
9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin 1), alin. 2) şi
alin. 3).
9(5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postală nu este
posibilă,
din
motive
neimputabile
Autorităţii
Contractante,
notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea
prin publicitate se va realiza prin afişarea, concomitent, la sediul Autorităţii
Contractante şi pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anunţ în
care se menţioneaza că a fost emis un act administrativ pe numele
Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15
zile de la data afişării anunţului. Autoritatea Contractantă va menţine afişarea
anunţului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.
Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Pentru Autoritatea Contractantă
Director General APDRP
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Vizat Control Financiar Preventiv Delegat
Nume/prenume
Data:
Semnătura
Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume
Data:
Semnătura
Directia Juridica si Contencios
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Director Directia Selectare Contractare
Nume/prenume
Data:
Semnătura
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CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C............................... /...................................
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDITIILE
PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA
ROMANIA
Între:
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUITRomânia, cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22750/Fax40-21315.67.79; e m a i l : c a b i n e t @ a p d r p . r o , reprezentată legal de
................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar
...................................................... – Director General Adjunct al Centrului
Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ...................................... în
calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,
si
PERSOANĂ
JURIDICĂ/PERSOANA
FIZICA
AUTORIZATA
.............................. infiintata/ autorizata la data de.................., Cod Unic de
inregistrare/Autorizatie ...................................., cu sediul in str. ...........................,
judetul................, cod postal...................., tel......................, fax ......................., cod
RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA)
reprezentata prin .....(nume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de
reprezentare potrivit
actului normativ privind organizarea şi funcţionarea
entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al
perosanei juridice respective) ....................................., identificat prin B.I/C.I/PASS
seria .......... nr ................................, CNP ................... in calitate de Beneficiar pe
de alta parte,
s-a convenit incheierea prezentului Contract de Finantare pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare
nr. F
……………..in urmatoarele conditii:
Articolul 1 – Obiectul Contractului
1(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de
către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finantare
nr.………...………. pentru Proiectul : <titlul>
1(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile
stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finantare şi
anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
Cererea de finantare depusa de beneficiar, împreună cu toate documentele
anexate acesteia, rezultata in urma verificarilor, modificarilor si completarilor
efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare şi implementare, face
parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga
perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(8).
Bugetul indicativ din cererea de finantare devine Anexa III la prezentul contract.
1(3) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să
implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile

cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.
Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-şi respecte
toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii
ajutorului financiar nerambursabil.
Articolul 2 – Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului.
Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de
finantare
2(1) Durata de executie şi de valabilitate a prezentului contract începe la data
semnării acestuia de către ambele părţi.
Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de
......................... luni, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015 si
reprezinta termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima cerere
de plată.
Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de realizare a
investitiei si implementarea proiectului (inclusiv derularea procedurii de achizitii)
la care se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru
efectuarea ultimei platii.
Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului cuprinde durata de
desfasurare a procedurii de achizitii conform prevederilor art. 3(4) si art. 3(6) din
Anexa I Prevederi Generale la care se adauga durata de realizare/execuţie
efectivă a investitiei/proiectului, conform mentiunii din cererea de finantare
(inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus pana la data
de..............., daca este cazul).
2(2) Durata initială de executie a contractului prevazuta la alineatul 1 poate fi
prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita 31 decembrie 2015.
2(3) Pentru proiectele care prevad mai multe tipuri de investitii, inclusiv adaptarea
la standardele comunitare, iar termenul de gratie impus de standarde este in
interiorul duratei maxime de executie, prevazut la art. 2(1), beneficiarul poate
solicita prelungirea duratei iniţiale de executie a contractului, fara a afecta
termenul/termenele de implementare a standardului/standardelor.
2(4) Durata de valabilitate a contractului de finantare este de 5 ani începând cu
data semnării acestuia de către ambele părti şi este formată din durata de
execuţie şi durata de monitorizare.
Durata de monitorizare a contractului de finanţare este de minim 2 ani si se
calculeaza de la data ultimei plati efectuata de catre Autoritatea Contractanta.

Articolul 3 – Valoarea Contractului
3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării
nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maxim (suma in
cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.
3(2) Autoritatea Contractanta se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de
maxim............. (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in
cifre) (litere) euro
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este formata din:
Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din

LEI

EURO

care:
- până la maxim .............
- până la maxim ...............
Valoare eligibilă nerambursabilă PERE – TOTAL, din care:
- până la maxim ..........
- până la maxim ..............
Valoare eligibilă nerambursabilă - TOTAL

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobării Raportului de
selecţie de către Directorul General al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală –
Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Băncii
Central Europene http://www.ecb.int/index.html.
3(3) Pe parcursul implementarii investitiei la fiecare transa de plata conform
Declaraţiei de eşalonare a cererilor de plată depusa de catre beneficiar, se va
calcula valoarea platita in euro şi în lei la cursul BCE din penultima zi lucratoare
a lunii precedente efectuarii platii, astfel incat la ultima transa de plata valoarea
sumelor rambursate acestuia sa nu depaseasca valoarea in euro si in lei
prevazuta la alineatul (2) din prezentul articol.
3(4) Suma finală acordata Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederile
art. 15 din Anexa I la prezentul contract.
Articolul 4 – Avansuri
4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finantare sau pana
la data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta.
4(2) Avansul se acordă conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi, respectiv, ale legislaţiei naţionale în vigoare.
4(3)

Autoritatea Contractantă poate să acorde un avans de maxim...................
<suma in cifre> (litere)lei si care nu depaseste .........% ( conform legislatiei
aplicabile in vigoare) din valoarea ajutorului public inscris la Articolul 3 alineatul
2.

4(4) Beneficiarul privat poate primi valoarea avansului numai dupa primirea avizului
favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru procedura de achizitii
prioritar majoritara.
Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea
avizului favorabil din partea Autoritatii Contractante dupa finalizarea procedurii
de achizitii si numai dupa incheierea actului aditional la Contractul de finantare
privind aprobarea bugetului in urma finalizarii achizitiilor.
4(5) Beneficiarul este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma
solicitata in avans in procent de 110%, eliberata de catre o institutie financiar
bancara sau de catre FGCR IFN SA sau de catre FNGCIMM SA IFN (numai în
cazul beneficiarilor publici).
Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a avansului.
4(6) Suma prevăzută la alin. (3) se justifică de către beneficiar pe bază de
documente justificative conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în
Instrucţiuni de plată, Anexa V la prezentul contract.

Articolul 5 – Modalitatea de plată
5 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice şi financiare pentru a fundamenta
cererile de plată în conformitate cu Instructiunile de plata, Anexa V la prezentul
contract.
5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenţie depuse de
beneficiari şi însoţite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată
se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar
conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată,
Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată
ulterior prin constatarea de nereguli.
5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum cinci
transe.
5(4) Avansul nu reprezintă tranşă de plată.

Articolul 6 – Dispoziţii de plată
6(1) Plata se va efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli si a rapoartelor de
executie făcute de beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instructiuni de plata.
6(2) Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont:
număr cont IBAN:
titular cont :
denumirea si adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:
6(3) Pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată, termenul limită de efectuare a
acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii
de plată conforme.
Articolul 7 – Anexe
Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a
acestuia, având aceeaşi forţă juridică:
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Anexa V

Prevederi Generale
Panouri şi autocolante publicitare cu informatii privind finantarea
proiectelor prin PNDR
Bugetul indicativ si planul financiar
1. Instructiuni privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR
2. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati PNDR
Instructiuni de plata

Articolul 8 – Dispoziţii legale
8(1) Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare
dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între
părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil si reglementarilor in
vigoare.
8(2)Prezentul contract are natura administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale
aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două

exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea
Contractantă şi un original pentru Beneficiar.
8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.
8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.
8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL
(CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește
publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi pot fi prelucrate de către organisme de audit și de
investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării
intereselor financiare ale Comunităților.
În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în
conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu
privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei
directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.
Articolul 9 – Notificări şi Comunicări
9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită
ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite
prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se
consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
această confirmare.
9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin 1), alin. 2) si
alin. 3).
9(5) In cazul in care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este
posibila,
din
motive
neimputabile
Autoritatii
Contractante,
notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea
prin publicitate se va realiza prin afisarea, concomitent, la sediul Autoritatii
Contractante si pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anunt in
care se mentioneaza ca a fost emis un act administrativ pe numele
Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15
zile de la data afisarii anuntului. Autoritatea Contractanta va mentine afisarea
anuntului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.
Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
Nume/prenume
Data:

Pentru Autoritatea Contractantă
Director General Adjunct CRPDRP
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume
Data:
Semnătura

Compartiment Juridic şi Contencios
Nume/prenume
Data:
Semnătura
Director CRPDRP
Nume/prenume
Data:
Semnătura
CAZURI DE EXCEPTIE PROCEDURALA !
*Declaratie pe proprie raspundere
referitoare la depunerea………………..(se va transcrie documentului legal de
autorizare pentru persoanele fizice sau a acordului de mediu, dupa caz)
Subsemnatul……..…………reprezentant legal al …………….. identificat prin
B.I/C.I/PASS seria .......... nr ................................, CNP ...................

declar pe

propria raspundere ca odata cu depunerea dosarelor de achizitii in vederea avizarii
de catre SVCP-OJPDRP / Serviciul Achizitii - CRPDRP, in termenele specificate in
cadrul Art. 3(4) - Anexa I din Contractul de Finantare,

ma oblig sa depun si

documentul ............…… (documentul legal de autorizare pentru persoanele
fizice sau a acordului de mediu, dupa caz).
In caz de imposibilitate justificata a nedepunerii documentului……………..ma
oblig sa notific in scris Autoritatea Contractanta.
Daca nu depun documentul ……………….sau nu instiintez de intarziere declar
pe proprie raspundere ca sunt de acord cu incetarea Contractului de Finantare, fara
drept de contestatie.

Reprezentant legal
…………………..
Data
……………………
Semnatura, stampila
……………………

* se utilizeaza numai pentru cazurile de exceptie procedurala, aferente
proiectelor Masura 121, selectate in baza Raportului de selectie de la finele
anului 2009, solicitanti selectati care nu au depus documentele legale de
functionare sau acordul de mediu.

ANEXE - C1.1 pentru Măsura 312
C1.1 ANEXA I
PREVEDERI GENERALE
Articolul 1 – Obligaţii generale
1(1) Beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea
acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată împreună cu
toate documentele anexate şi în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor
efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare.
1(2) Regulile privind achiziţiile realizate de beneficiari sunt emise de către Autoritatea
Contractantă, iar Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să le respecte.
1(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru
implementarea proiectului. Subcontractarea totală sau parţială a proiectului este strict
interzisă.
1(4) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism,
eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în
concordanţă cu acest contract.
1(5) Autoritatea Contractanta işi rezervă dreptul de a nu încheia un nou contract cu
Beneficiarul care nu şi-a respectat obligaţiile contractuale stipulate într-un Contract
de Finanţare, încheiat anterior cu APDRP.
Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea financiară şi tehnică
2(1) Beneficiarul este obligat să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de plată
declaraţii de cheltuieli şi rapoarte de execuţie, respectând Instrucţiunile de Plată Anexa V la prezentul contract.
2(2) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau
financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.
2(3) Beneficiarul trebuie să transmită, semestrial, raportul de progres completat în
formatul tip ataşat la Contractul de Finanţare, prin care se vor raporta activităţile
desfăşurate în perioada de implementare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele
parţiale/finale obţinute la momentul raportării.
Beneficiarul privat, împreună cu primul raport de progres, are obligaţia de a
depune dovada creditului sau a disponibilităţii sumelor necesare asigurării
cofinanţării proiectului.
Beneficiarul Măsurii 125 are obligaţia ca împreună cu Raportul de progres să
depună şi Acordul de Mediu Mediu – în copie, conform cu originalul.
În funcţie de stadiul de progres transmis de beneficiar şi în raport de respectarea
termenelor stipulate în Contractul de finanţare, Autoritatea Contractantă îşi rezervă
dreptul de a înceta Contractul de finanţare în condiţiile art. 11(3).
Articolul 3 – Obligaţii
3(1) Beneficiarul se obligă să respecte pe toata durata contractului, criteriile de
eligibilitate şi de selecţie înscrise în Cererea de finanţare.
De asemenea, pe perioada de valabilitate a contratului de finantare, Beneficiarul se
obligă să nu modifice substantial proiectul.
Modificările substanţiale sunt acelea care afectează condiţiile de implementare,
respectiv de punere în aplicare a proiectului sau creează un avantaj nejustificat unei

intreprinderi sau unei colectivităţi publice; modificări care pot rezulta dintr-o
schimbare în natura proprietăţii, a amplasamentului, a unor elemente iniţiale
caracteristice proiectului; încetarea sau delocalizarea activităţii pentru care s-a
acordat ajutorul financiar nerambursabil, etc.
Dacă Autoritatea Contractantă constată că obiectivele finanţate nu sunt folosite
conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate
pe perioada de valabilitate a contractului îşi rezervă dreptul de a recupera sprijinul
acordat.
3(2) Beneficiarul care pentru realizarea investiţiei are prevăzut un termen pentru
adaptarea la standardele comunitare, va depune un document emis de autoritatea in
domeniu din care să rezulte că standardul comunitar propus prin proiect a fost
implementat, în termenul de graţie impus de reglementările în vigoare.
3(3) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor
din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi
degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa
Beneficiarului.
3(4) Beneficiarul privat a cărui investiţie cuprinde achizitii simple este obligat să
depună la OJPDRP-CA dosarele de achiziţii în maxim 3 luni sau OJPDRP-CA cel
puţin un dosar de achiziţii (ex.: dosar achiziţii prestări servicii) şi Proiectul Tehnic,
pentru investiţiile care prevăd construcţii montaj, în maxim 4 luni de la data
semnării Contractului de Finanţare.
3(5) Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună
la CRPDRP – Serviciul Achiziţii documentaţia de achiziţii.
Beneficiarul public, în maxim 10 zile de la data procesului verbal de receptie a
proiectului tehnic întocmit conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea
cerinţelor legislative în domeniu şi a normativelor de proiectare şi execuţie
specifice, are obligaţia de a-l depune la nivelul SVT - CRPDRP în vederea
verificării şi avizării acestuia.
Beneficiarul public nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil
privind verificarea proiectului tehnic.
3(6) Beneficiarul public este obligat să finalizeze în maxim 12 luni de la data
semnării Contractului de Finanţare toate procedurile de achiziţii publice, inclusiv
avizarea acestora.
După finalizarea şi avizarea procedurii de achiziţie beneficiarul public va depune la
SVCF – OJPDRP bugetul actualizat.
Articolul 4 – Conflict de interese
Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese,
definit conform legislatiei in vigoare.
Articolul 5 – Confidenţialitate
Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea
rapoartelor şi a oricărui document, informaţie sau alt material de care se ia la
cunoştinţă în executarea prezentului contract. Informaţiile pot fi furnizate doar
autorităţilor competente.
Articolul 6 – Publicitate
6(1) Autoritatea Contractantă cere ca prin orice notă sau publicare făcută de
Beneficiar privind Proiectul, incluzând o conferinţă sau un seminar, să specifice că
Proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă

referiri la Proiect şi la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia
oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.
6(2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de către beneficiar în conformitate
cu Anexa II a prezentului contract.
Articolul 7 – Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelor
7(1) Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală rezultate din aplicarea
proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul
răspunzător pentru drepturile de proprietate industrială sau intelectuală revendicate
de terţe persoane.
7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda
Autorităţii Contractante dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă,
toate documentele care derivă din Proiect, în orice formă a lor.
Articolul 8 – Monitorizarea şi Evaluarea Proiectului
8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie să îşi asume
obligaţia furnizării Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor
autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea
rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de
acces descrise în art.14 (2).
8(2) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.
8(3) Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată
următoarele situaţii:
•
•
•

obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de
finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane),
proiectului i se aduc modificări substanţiale,
nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor
asumate prin Cererea de Finantare,

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele
identificate. Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate,
remedierea deficienţelor identificate, implementarea recomandărilor rezultate în
urma misiunilor de control ale Autorităţii Contractante şi/sau CE.
În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul
nu procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile
calendaristice de la somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea
integrală a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil plătit.
8(4) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată
că obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar
nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul
înstrăinării sau închirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va
fi recuperată integral.
8(5) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată
că Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare, respectiv nu mai sunt
îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz
(funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc):
a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu
încetarea contractului de finanţare;
b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau
acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile

menţionate, nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului,
respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar
nerambursabil.
8(6) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a
contractului să menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea
acesteia conform descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de
Finantare.
8(7) Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt
utilizate/folosite conform scopului destinat din obiectivul cererii de finanţare, dacă se
modifică substanţial proiectul sau în cazul în care acestea îşi modifică destinaţia în
perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare.
8(8) Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare, se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1
ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de
către Comisia Europeană prin emiterea declaraţiei finale de închidere, cu excepţia
cazului în care normele europene prevăd un termen mai mare.
Articolul 9 – Amendament la Contract
9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul
duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.
9(2) Beneficiarul care, pentru realizarea investitiei, are prevăzut un termen pentru
adaptarea la standardele comunitare, are obligaţia de a depune în termen de maxim
15 zile lucrătoare, documentul emis de instituţiile abilitate care să ateste că a
îndeplinit standardul în termenul de graţie stabilit.
9(3) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu
excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării
nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu
privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
9(4) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris
printr-un act adiţional/nota de modificare. Toate actele adiţionale/notele de modificare
vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare.
9(5) Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit
prin contractul iniţial.
9(6) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în contract nu
poate fi majorată.
9(7) Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi bugetare, în sensul realocărilor
între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului şi
modificarea se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în
cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile. Beneficiarul va
transmite Autorităţii Contractante bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în
care justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia, fără a fi necesară
încheierea unui act adiţional la Contractul de Finanţare.
9(8) În cazul modificării adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al
bancii pentru proiectul PNDR, în caz de înlocuire a responsabilului legal sau în cazul
schimbării structurii acţionariatului fără a se modifica datele de identificare ale firmei,
Beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea Contractantă. În cazul schimbării structurii
acţionariatului, Beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea Contractantă, în scris şi
prealabil operării acestei modificari.

Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi însoţită de documente justificative
eliberate de autorităţile competente. Autoritatea Contractantă poate aproba
modificarea solicitată de beneficiar, caz în care devine parte integrantă a contractului.
Articolul 10 –Ipotecarea investiţiei; cesiunea investiţiei
10(1) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile
decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul prealabil şi în scris al
Autorităţii Contractante.
10(2) Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu cesiunea în
urma analizării şi verificării respectării în continuare a condiţiilor de selecţie şi
eligibilitate avute în vedere la selectarea cererii de finanţare în persoana noului
beneficiar.
10(3) În caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile
contractuale, activitatea va fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea
expresă şi prealabilă a Autorităţii Contractante.
10(4) Garanţia constituită de beneficiar în favoarea unei instituţii financiar bancare
sub forma ipotecării investiţiei ce face obiectul prezentului contract este permisă
numai cu notificarea în prealabil şi în scris a Autorităţii Contractante.
Articolul 11 – Încetarea contractului
11(1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră
invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate
decide încetarea Contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării
nerambursabile.
11(2) Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului, ca urmare a solicitării
scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care
beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la
data încetării contractului.
11(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea
Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de
incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului,
precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe
proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau
documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/
inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea
Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără
punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei
judecătoreşti.
În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare
nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform
dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta
Anexă.
11(4) Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate
suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare
prealabilă.
Articolul 12 – Modificarea duratei de execuţie a Contractului de Finanţare
12(1) Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere
despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea

contractului. Beneficiarul poate cere, înainte de sfârşitul duratei de execuţie a
investiţiei, prelungirea duratei de execuţie a contractului. Toate dovezile de susţinere
necesare pentru aprobare trebuie să însoţească cererea. Nerespectarea termenului
de depunere a cererii de prelungire a duratei de execuţie a contractului, conferă
Autorităţiii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de execuţie şi de a proceda
la încetarea contractului în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (3) din Anexa I Ia
prezentul contract.
12(2) Durata de execuţie a Contractului de Finanţare pentru beneficiarii privaţi
începe de la data semnării de către ambele părti şi include durata de realizare a
investiţiei şi implementare a proiectului la care se adaugă 90 de zile calendaristice
pentru efectuarea plăţii (de la data depunerii ultimei cereri de plată) , dar nu mai
mult de data limită de 31 decembrie 2015.
Durata de realizare a investiţei şi implementare a proiectului cuprinde durata de
desfăşurare a procedurii de achiziţie de maxim 3 luni în cazul achiziţiilor simple,
pentru depunerea dosarelor de achiziţii, respectiv de maxim 4 luni pentru depunerea
a cel puţin unui dosar de achiziţie şi a proiectului tehnic conform prevederilor art. 3(4)
din Anexa I Prevederi Generale la care se adaugă durata de realizare/execuţie
efectivă a investiţiei/proiectului conform menţiunii din cererea de finanţare (inclusiv
perioada de implementare a standardului nou introdus dacă este cazul).
12(3) Durata de execuţie a Contractului de Finanţare pentru beneficiarii publici
începe de la data semnării de către ambele părţi şi include durata de realizare a
investiţiei şi implementare a proiectului (durata prevazută în cererea de finanţare
pentru realizarea efectivă a investiţiei şi durata de desfăşurare şi avizare a procedurii
de achiziţie de maxim 12 luni), la care se adaugă 90 de zile calendaristice pentru
efectuarea plăţii, de la data depunerii ultimei cereri de plată, dar nu mai mult de
data limită de 31 decembrie 2015.
12(4) În cazul in care beneficiarul depaseste durata de execuţie de maxim 24 luni
respectiv 36 luni, cu respectarea art. 12(2) si 12(3), se aplică o penalitate valorică în
procent de 2% la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit pentru fiecare an
de execuție prelungit.
Beneficiarul are obligaţia de a achita penalitatea în procentul prevăzut mai sus în
contul Autorităţii Contractante în maxim 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii
notificării de acceptare a modificării Contractului de Finanţare.
12(5) Beneficiarul care a încasat avans, este obligat să justifice pe bază de
documente acoperirea avansului până la expirarea duratei de execuţie a proiectului
prevazută în Contractul de Finanţare.
12(6) După aprobarea modificării duratei de execuţie, beneficiarul va depune la
OJPDRP graficul de execuţie fizică/financiară şi declaraţia de eşalonare a depunerii
dosarelor cererilor de plată - rectificată.
12(7) Contractul de Finanţare încetează la data limită menţionată în articolul 2 al
prezentului Contract. Autoritatea Contractantă va informa Beneficiarul despre orice
modificare a datei finale.
12(8) Durata de valabilitate a prezentului contract se poate modifica peste perioada
de 5 ani, calculaţi de la data semnării de către ambele părţi, corespunzător cu durata
de prelungire a duratei de execuţie a Contractului de finanţare peste termenul de 36
de luni,aprobată prin acte adiţionale.
PREVEDERILE FINANCIARE
Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor

13(1) Cheltuielile neeligibile pentru finanţarea în cadrul Programului sunt prevăzute
în Fişele măsurilor din PNDR.
Articolul 14 – Contabilitate şi controale tehnice şi financiare
14(1) Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise
referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile
dictate de uzanţele profesionale şi legale. Pentru fiecare proiect trebuie ţinută o
evidenţă separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a
contractului.
14(2) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la
faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt
organism cu atribuţii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării
nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. În acest scop, Beneficiarul se
angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene sau al
oricarui organism cu atributii în domeniu, ori altor persoane mandatate de aceste
instituţii, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul,
inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele
informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie
să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul
este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate
documentele.
Articolul 15 – Suma finală a finanţării Comunitare
15(1) Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea
Contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei şi în euro
la Articolul 3(2) din Contract.
15(2) În cazul în care la ultima tranşă de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât
costul total estimat menţionat la Articolul 3(2) al Contractului, valoarea contribuţiei
financiare acordată de Autoritatea Contractantă se va limita la valoarea
corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către Beneficiar.
Articolul 16 - Reduceri şi excluderi
16(1) În conformitate cu Regulamentul CE nr. 65/2011 valoarea totală a ajutorului
financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă se calculează în
funcţie de cheltuielile eligibile.
Autoritatea Contractantă,
beneficiari, stabileşte:

urmare a verificării cererilor de plată primite de la

(a) suma plătibilă beneficiarului numai pe baza cererii de plată;
(b) suma plătibilă beneficiarului după verificarea eligibilităţii cererii de plată.
În cazul în care suma stabilită în conformitate cu litera (a) depăşeşte cu peste
3% suma stabilită în conformitate cu litera (b), se aplică o reducere sumei
stabilite în conformitate cu litera (b). Valoarea reducerii este dată de diferenţa
dintre cele două sume.
Prin exceptie de la aceste prevederi, nu se aplică nici o reducere în cazul în
care Beneficiarul poate demonstra că nu se află în culpă pentru includerea
sumei neeligibile.
Reducerile se aplică, pe toată perioada valabilităţii prezentului contract, mutatis
mutandis şi cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate de
către Autoritatea Contractantă.

16(2) În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că un beneficiar a făcut în
mod deliberat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză se exclude de la acordarea
sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operaţiunea respectivă se
recuperează şi beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu
aceeaşi măsură pe durata anului FEADR în cauză şi a anului următor.
16(3) Sancţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere
sancţiunilor suplimentare prevăzute în prezentul contract.
Articolul 17 – Nereguli, sume necuvenite şi restituirea finanţării
17(1) Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere
de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport de dispoziţiile naţionale şi/sau
europene, precum şi de prevederile contractelor ori a altor angajamente legale
încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a
beneficiarului ori a Autorităţii Contractante cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene
şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
17(2) Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie
plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în
termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la
descoperirea unei plăţi în exces din partea Autorităţii Contractante. Începând cu a 6 a
zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor
legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.
17(3) Dacă Autoritatea Contractantă stabileşte că actele/faptele Beneficiarului au
drept scop obţinerea unui avantaj care contravine obiectivelor măsurii de sprijin
aplicabile în situaţia în cauză, prin crearea în mod artificial a condiţiilor necesare
pentru obținerea avantajului, va proceda în consecinţă, după caz, fie neacordarea
avantajului respectiv, fie la retragerea acestuia.
17(4) În cazul înregistrării unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui în
conformitate cu prevederile art. 8(5), valoarea finanţării necuvenite primite din partea
Autorităţii Contractante în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare
transmise de Autoritatea Contractantă.
Dacă Beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, Autoritatea Contactantă va
stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate
cu prevederile dispozitiilor legale în vigoare.
Dacă Beneficiarul a depus o garanţie financiară, conform art. 4(4) al prezentului
contract, la expirarea termenului acordat pentru restituirea sumelor afectate de
nereguli, Autoritatea Contactantă va proceda la executarea garanţiei financiare, fără
a mai fi necesară realizarea niciunei alte formalităţi.
17(5) În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată înainte de
efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract sau conform oricărui alt contract
de finanţare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin
intermediul PNDR, Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei
rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui contract de finanţare,
până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.
În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată după efectuarea
ultimei tranşe de plată aferentă prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în
totalitate prin diminuarea sumei aferentă oricărui alt Contract de Finanţare încheiat
de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR,
Autoritatea Contractantă va sesiza instituţia competentă în domeniu, în vederea
declanşării executării silite, conform prevederilor legislaţiei naţionale in vigoare

17(6) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii
Contractante cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.
Articolul 18 - Forţă majoră
18(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi
imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după
data semnării contractului, care impiedică executarea contractului şi care exonereaza
de răspundere partea care o invocă.
Pot constitui cauze de forţă majoră calamităţile naturale cum ar fi: cutremure,
inundaţii, alunecări de teren, razboi, revolutie, embargou etc.
Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia dintre părţi
18(2) Partea contractantă care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă
majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de
cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data
încetării cazului de forţa majoră, în termen de 5 zile, şi de a lua orice măsuri care îi
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
18(3) Dacă părţile nu procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, a
începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă va suporta toate
daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
18(4) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor
ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de către Autoritatea Contractantă.
18(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a Forţei
Majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.
18(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea
executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile se vor întâlni
într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie
asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinţării acestuia.
Articolul 19 – Legea aplicabilă şi dispoziţii finale
19(1) Prezentul Contract de Finanţare este guvernat de legea româna.
19(2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi
Beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui Contract, se va încerca
soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o
înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instantelor de contencios
administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale
aplicabile în materia contenciosului administrativ.
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Cod RO (APIA):
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4. Detalii despre proiect:
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Titlu proiect:
Localizarea geografică a proiectului: (regiune judeţ, localitate)
5.Stadiul proiectului:
Se va completa cu prezentarea stadiului proiectului din punct de vedere fizic.
Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut (semestrial), chiar dacă în
perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici o cheltuială.
5.1. Stadiul achiziţiilor:
Nr.
crt.
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contractului
pentru
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proiectului
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estimată
(Lei)
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aplicată
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estimată
pentru
începerea
procedurii
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pentru
finalizarea
procedurii
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aplicării
procedurii
de achiziţie

5.2 Descrierea stadiului de implementare a proiectului
Activitate

1.
2.
3.

Perioada de
desfăşurare a
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Stadiul fizic de
realizare a
activităţilor la
momentul
raportării

Gradul de realizare a
activităţilor ca procent
corespunzător perioadei de
raportare

Observaţii

luna_______an
luna_______an
luna_______an

5.3. Rezultatele obţinute până la momentul raportării
5.4. Rezultatele estimate pentru perioada următoare
5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)
5.6. Modificări faţă de contractul de finanţare operate la nivelul proiectului
(dacă este cazul)
6.Indicatori de rezultat:
Indicator

Rezultate
(1)

Indicatorul stabilit în
contractul de finanţare
UM
(2)

Cantitate
(3)

Indicatorul obţinut până
la data raportării
UM
(4)

Cantitate
(5)

Stadiul de
progres %
6=(5)/(3)*100
(6)

Semnătura /Data/Ştampila
Reprezentant Legal
Notă:
1. atât pentru achiziţii simple cât şi pentru achiziţii care prevăd construcţii montaj Raportul de
progres se depune la OJPDRP-SVCF.
2. pentru achiziţiile care se supun procedurii de achiziţe publică Raportul de progres se
depune la CRPDRP – SVT.
*Disponibil pe site-ul www.apdrp.ro

C1.1 – ANEXA II
PANOURI, PLĂCUŢE ŞI AUTOCOLANTE INFORMATIVE
PRIVIND FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN PNDR
Elementele de identitate vizuală ale proiectului, reprezentate de panouri,
plăcuţe şi autocolante informative, trebuie să asigure transparenţa necesară privind
alocarea şi utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de către Uniunea
Europeană şi Guvernul României în cazul proiectelor care au fost aprobate pentru
finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). De
asemenea, trebuie să furnizeze informaţii clare privind beneficiarul, titlul investiţiei
finanţate, valoarea proiectului contractat, autoritatea contractantă, proiectantul şi
executantul proiectului.
Elementele de identitate vizuală ale proiectului vor fi afişate pe întreaga
perioadă de realizare a investiţiei finanţate prin PNDR precum şi pentru o perioadă
obligatorie de minim 5 ani de la data semnării Contractului de finanţare, majorată
corespunzător cu prelungirea duratei de execuţie a Contractului de finanţare peste
termenul de 36 de luni, aprobată prin acte adiţionale şi vor respecta caracteristicile
tehnice de mai jos.
PANOURI INFORMATIVE
Panourile informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor
europene pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă este mai mare de 500.000
de euro.
Panourile informative vor fi realizate de către beneficiarul contractului de finanţare
prin PNDR şi vor fi amplasate în imediata vecinătate a spaţiului în care se
implementează proiectul, astfel încât să se asigure următoarele:
1. vizibilitatea optimă a panoului;
2. respectarea normelor specifice circulaţiei pe drumuri publice;
3. în cazul proiectelor de modernizare sau dezvoltare a infrastructurii rurale, vor fi
amplasate minim 2 panouri informative astfel încât să fie marcată clar zona în
care se desfăşoară investiţia respectivă;
Panourile informative vor fi de tip „outdoor” amplasate la sol, la o distanţă
recomandată de 150 cm faţă de nivelul solului, vor fi realizate din tablă sau PVC şi
vor respecta următoarele dimensiuni: înălţime 150 cm; lăţime 200 cm.
Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
• În partea stânga sus, stema României având sdeasupra textul GUVERNUL
ROMÂNIEI, font Arial, bold, majuscule, 54. Stema României va avea dimensiunile
29 x20 cm.
• În partea dreapta sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA
EUROPEANĂ, font Arial, bold, majuscule, 54. Steagul Uniunii Europene va avea
dimensiunile: 19 x28 cm.
• În partea superioară, în mijloc, următoarele texte:
o „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013” – font Verdana, bold,
majuscule, 100;
o „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare
Economică” – font Verdana, bold, 80;
• Caseta I stânga va contine următoarele informaţii:
o Textul „Proiect finanţat cu fonduri nerambursabile prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală” şi denumirea proiectului – font Georgia, 100;
o Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Georgia, 80;

o Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective
– font Georgia, 80;
o Textul „din care Finanţare publică” cu menţiunea fondurilor nerambursabile
acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Georgia, italic, 72;
o Textul „Cofinanţare privată” cu menţiunea contribuţiei financiare a
beneficiarului, raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului – font Georgia,
italic, 72;
• Caseta II dreapta sus va contine următoarele informaţii:
o Textele „Autoritatea Contractantă”, „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”
şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Georgia, bold,
90;
o Sigla APDRP – dimensiuni de 21X19 cm;
• Caseta III dreapta jos va contine următoarele informaţii:
o Textele „Proiectant” cu menţiunea denumirii proiectantului, „Executant” cu
menţiunea denumirii executantului, „Demarare” cu menţiunea datei la care a
fost demarată implementarea proiectului şi „Finalizare” cu menţiunea datei la
care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Georgia, 80;
Panoul informativ trebuie realizat în policromie (color), cu fundal alb, caracterele
textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care
vor fi albastre). Caseta I va avea fundal albastru, cod de culoare CMYK 100/ 40/ 0/ 0.
Marginea de siguranţă va fi de 5 cm între limita exterioară a panoului şi elemente de
conţinut ale acestuia.
De asemenea, pentru a evita disproportile se recomandă ca panourile să fie
executate conform modelului prezentat mai jos (modelul este disponibil în fomat
electronic editabil pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro>>Informaţii utile):

PLĂCUŢELE INFORMATIVE
Plăcuţele informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor
europene pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă este mai mare de 50.000
de euro.
Plăcuţele informative vor fi realizate de către beneficiarul contractului de finanţare
prin PNDR şi vor fi amplasate pe suprafaţa exterioară a obiectului finanţării prin
PNDR, astfel încât să se asigure vizibilitatea optimă a plăcuţei.
Plăcuţele informative vor fi realizate din tablă sau PVC şi vor respecta următoarele
dimensiuni: înălţime: 50 cm; lăţime: 70 cm.
Elementele de informare afişate pe plăcuţă vor fi următoarele:
• În partea stânga sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL
ROMÂNIEI, Arial, bold, majuscule, 18. Stema României va avea dimensiunile
10x7 cm;
• În partea dreaptă sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA
EUROPEANĂ, – Arial, bold, majuscule, 18. Steagul Uniunii Europene va avea
dimensiunile: 7x10 cm.
• În partea superioară, în mijloc, următoarele texte:
o „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013” – font Verdana, bold,
majuscule, 30;
o „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare
Economică” – font Verdana, bold, 22;
• Caseta I stânga va conţine următoarele informatii:
o Textul „Proiect finanţat cu fonduri nerambursabile prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală” şi denumirea proiectului – font Georgia, 30;
o Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Georgia, 30;
o Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective –
font Georgia, 30;
o Textul „din care Finanţare publică” cu menţiunea fondurilor nerambursabile
acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Georgia, italic, 30;
o Textul „Cofinanţare privată” cu menţiunea contribuţiei financiare a beneficiarului,
raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului – font Georgia, italic, 30;
• Caseta II dreapta sus va contine următoarele informaţii:
o Textele „Autoritatea Contractantă”, „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”
şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Georgia, bold, 30;
o Sigla APDRP – dimensiuni de 7X6 cm;
• Caseta III dreapta jos va contine următoarele informaţii:
o Textele „Proiectant” cu menţiunea denumirii proiectantului, „Executant” cu
menţiunea denumirii executantului, „Demarare” cu menţiunea datei la care a
fost demarată implementarea proiectului şi „Finalizare” cu menţiunea datei la
care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Georgia, 24;
Plăcuţa informativă trebuie realizată în policromie (color), cu fundal alb, caracterele
textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care
vor fi albastre). Caseta I va avea fundal albastru, cod de culoare CMYK 100/ 40/ 0/ 0.
Marginea de siguranţă va fi de 2,5 cm între limita exterioară a plăcuţei şi elemente de
conţinut ale acestuia.
De asemenea, pentru a evita disproportile se recomandă ca plăcuţele să fie
executate conform modelului prezentat mai jos (modelul este disponibil în fomat
electronic editabil pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro>>Informaţii utile):
AUTOCOLANTE INFORMATIVE

Textul autocolantului informativ privind cofinanţarea proiectelor cu participarea
Uniunii Europene va fi afişat pe fiecare utilaje, instalaţii sau alte achiziţii mobile
finanţate prin PNDR, în zone de vizibiliate maximă. Se vor utiliza mai multe
autocolante dacă obiectul este de dimensiuni mai mari de 2 m – în acest caz

autocolantele se vor aplica pe mai multe feţe ale obiectului sau în părţi opuse, astfel
încât să asigure vizibilitatea optimă.
Autocolantul informativ va respecta următoarele dimensiuni: Înălţime: 15 cm; Lăţime:
21 cm (format A5 landscape).
Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:
• În partea stânga sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL
ROMÂNIEI, Arial, bold, majuscule, 8. Stema României va avea dimensiunile de Î=
3,6 cm, L= 2,5 cm.
• În partea dreapta sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA
EUROPEANĂ, Arial, bold, majuscule, 8. Steagul Uniunii Europene va avea
dimensiunile: Î= 2,3 cm, L= 3,4 cm
• În partea superioară, în mijloc, următoarele texte:
o „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013” – font Verdana, bold,
majuscule, 10;
o „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare
Economică” – font Verdana, bold, 9;
• Caseta I stânga va conţine următoarele informatii:
o Textul „Proiect” şi denumirea proiectului – font Georgia, 10;
o Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Georgia, 30;
o Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective –
font Georgia, 10;
o Textul „din care Finanţare publică” cu menţiunea fondurilor nerambursabile
acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Georgia, 10;
o Textul „Contractat la” cu menţiunea datei la care a fost încheiat contractul de
finanţare a proiectului – font Georgia, 10;

o Textul „Finalizat la” cu menţiunea datei la care se prevede finalizarea
implementării proiectului – font Georgia, 10;
• Caseta II dreapta va contine următoarele informaţii:
o Textele „Autoritatea Contractantă”, „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”
şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Georgia, bold, 10;
o Sigla APDRP – dimensiuni de 3,1X2,9 cm;
Autocolantul informativ trebuie realizat în policromie (color), cu fundal alb, caracterele
textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care
vor fi albastre). Caseta I va avea fundal albastru, cod de culoare CMYK 100/ 40/ 0/ 0.
Marginea de siguranţă va fi de 1 cm între limita exterioară a autocolantului şi
elemente de conţinut ale acestuia.
De asemenea, pentru a evita disproportile se recomandă ca autocolantele să fie
executate conform modelului prezentat mai jos (modelul este disponibil în fomat
electronic editabil pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro>>Informaţii utile):

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – Contributia financiara
comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de
dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara;
PERE - Planul European de Redresare Economica;
APDRP – Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie responsabila
cu implementarea tehnica si financiara a PNDR;
CE – Comisia Europeana
PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala
MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
CRPDRP – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate
regionala a APDRP
OJPDRP – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate
judeteana a APDRP
OJPDRP-CA - OJPDRP-Compartimentul Achizitii
CRPDRP-SA – CRPDRP-Serviciul Achizitii

2. SCOP
Prezenta instructiune descrie etapele de urmat de catre beneficiarii privati ai
PNDR pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara
montaj si de executie lucrari cu fonduri din FEADR sau PERE.
3.DOMENIU DE APLICARE
In vederea achizitionarii de servicii, bunuri sau lucrari, beneficiarii privati
ai PNDR cu fonduri din FEADR sau PERE au posibilitatea de a opta pentru una
din variantele de mai jos:
1. Procedurile de achizitii se vor desfasura fie prin aplicarea prezentelor
instructiuni;
2. Procedurile de achizitii se vor desfasura fie prin aplicarea legislatiei
nationale in domeniul achizitiilor publice.
In acest caz beneficiarii privati vor respecta cerintele APDRP impuse prin
"Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR" (volumul 1
al Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
pentru proiectele finantate prin PNDR M01-06) si vor aplica procedurile de
licitatie prin cerere de oferta, licitatie deschisa etc. in functie de pragurile
valorice impuse prin legislatia nationala, respectand conditiile de publicare a
invitatiilor sau anunturilor de participare in SEAP, termenele limita de depunere
a ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, de
solutionare a contestatiilor si toate celelalte prevederi din OUG nr. 34/2006 si
HG 925/2006 (Norme de aplicare) cu modificarile si completarile ulterioare.
Dupa semnarea contractelor de finantare si inaintea organizarii primei licitatii
de achizitii, beneficiarii privati care doresc sa aplice legislatia nationala in
domeniul achizitiilor publice vor solicita APDRP aprobarea unui act aditional
pentru inlocuirea Anexei IV cu "Instructiunile privind achizitiile publice pentru
beneficiarii PNDR".
Beneficiarii privati care intra sub incidenta articolului nr. 9 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare vor aplica obligatoriu
legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, iar contractele de finantare
se vor incheia avand ca Anexa IV Instructiunile privind achizitiile publice
pentru beneficiarii PNDR
In cazul aplicarii de catre beneficiarii privati ai PNDR a legislatiei
nationale in domeniul achizitiilor publice, acestia vor depune documentatia de
achizitii pentru verificare si avizare numai la Serviciile Achizitii din cadrul
CRPDRP.
Este necesar ca in cadrul proiectelor PNDR, componentele care se
finanteaza prin PERE sa fie evidentiate separat, avand alocare financiara
distincta. Achizitiile de servicii/bunuri/lucrari finantate prin PERE vor fi licitate
pe loturi distincte pentru care se vor incheia contracte de achizitie separate de
restul loturilor finantate prin FEADR, cu precizarea ca procedura aplicata se va
alege in functie de valoarea cumulata a tuturor loturilor finantate prin FEADR si
PERE. Personalul desemnat cu atributii in achizitii din cadrul OJPDRP-CA va
intocmi fise de avizare distincte pentru componentele care se finanteaza prin
PERE.

4. DESCRIEREA ACTIVITATII
4.1. PROCEDURI DE ACHIZITIE
4.1.1. Selectia de oferte
Contracte > 15.000 EURO, fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie
de oferte cu conditia publicarii pe site-ul www.apdrp.ro a unei invitatii de participare si
a dosarului cererii de oferte si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin 3 oferte
conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor. Ofertele conforme
trebuie sa se incadreze in valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ.
Invitatia de participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari - iesiri al
beneficiarului privat.
Aditional, beneficiarul privat are dreptul de a transmite invitatii de participare in mod
direct agentilor economici (in ziua publicarii pe site-ul www.apdrp.ro), in vederea
asigurarii unui grad de competitie adecvat.
Termenul limita de depunere a ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data
publicarii pe site-ul www.apdpr.ro.
4.1.2. O singura oferta
Contracte ≤ 15.000 EURO, fara TVA, pot fi adjudecate folosind procedura cu o
singura oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste
aceasta. In acest caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai
contractul si Anexa 4 Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea
conflictului de interese.
Este interzisa divizarea achizitiilor de acelas tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a
caror valoare depaseste 15.000 de EURO, fara TVA, in contracte mai mici cu scopul
evitarii procedurii de selectie de oferte.
Initierea procedurilor de achizitie se face prin invitatia de participare formular Anexa
2 care trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale:
- Denumirea beneficiarului privat
- Cod unic de inregistrare (cu exceptia persoanelor fizice)
- Adresa
- Telefon/fax/e-mail
- Denumire invitatie se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele
neeligibile

- Criteriul de selectie este pretul cel mai mic.
- Ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar
inscris in certificatul ORC/institutii echivalente pentru furnizorii externi, care raspunde
cererii de oferte
- Tip contract (servicii, bunuri sau lucrari)
- Termenul limita de depunere a ofertelor
- Adresa la care se trimit ofertele
- Data si ora deschiderii ofertelor
- Valoarea supusa licitatiei (eligibila + neeligibila)
Sunt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele:
Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3):
1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza
investitia).

2. Proiectare si inginerie (SF / PTH + DDE + Documentatii pentru avize acorduri si
autorizatii + expertiza tehnica + audit energetic/ Verificare tehnica)
3. Consultanta (consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de
evaluare, la intocmirea cererii de finantare / Consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de executie)
4. Asistenta tehnica (AT din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea
proiectului / Diriginte de santier).
Lucrari de acelasi tip:
1. Cap. 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1.1 + 6.2 Executie de lucrari.
2. Cap. 2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.
Bunuri de acelasi tip:
1. Cap. 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice.
2. Cap. 4.5 Dotari.
3. Cap. 4.6 Active necorporale (ex programe software)
Tipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor sau
bunurilor sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata.
4.2. PREVEDERI GENERALE
Cofinantarea din fonduri publice in cadrul PNDR se acorda pentru toate contractele
de achizitii lucrari, bunuri si servicii, încheiate de beneficiarii privati care îndeplinesc
urmatoarele conditii:
 Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati
au obtinut cel putin 3 oferte conforme in cazul aplicarii procedurii de selectie
de oferte.


Obiectul contractului de achizitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste
parametrii de performanta - productivitate prevazuti in documentatia tehnica si
financiara a proiectului.

Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor din
punct de vedere al performantelor si parametrilor tehnici din caietele de
sarcini, proiectul tehnic si cererea de oferte, al obiectului acestora si din punct
de vedere financiar si sunt transmise de catre operatori economici reali si care
indeplinesc conditiile de calificare, verificabile de catre expertii evaluatori.
Se considera ca procedura de selectie de oferte este respectata in situatia in
care se prezinta cel putin 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic si
financiar.
Ofertele financiare cu valoarea (eligibila si neeligibila) mai mare decât valoarea
(eligibila si neeligibila) supusa licitatiei se resping de comisiile de evaluare si
sunt declarate neconforme.
Ofertele trebuie sa se incadreze in valoarea licitata (atat eligibila cat si
neligibila) corespunzatoare din bugetul indicativ.
Serviciile/bunurile/lucrarile care se compun din cheltuieli eligibile plus
neeligibile si sunt inseparabile se supun procedurilor de achizitii conform
prezentului manual.

In cazul in care procedura de achizitie este neavizata de catre OJPDRP –
CA/CRPDRP-SA, cu recomandarea de solicitare de clarificari/informatii
suplimentare, beneficiarul privat este obligat sa prezinte respectivele
clarificari/informatii suplimentare in termen de 10 zile lucratoare cu exceptia
cazului in care s-a solicitat prelungirea termenului de depunere a dosarelor de
achizitii. In caz contrar dosarul va fi respins de catre OJPDRP – CA iar

beneficiarul privat va depune un nou dosar complet in vederea primirii avizului
favoarbil.
Ofertantii trebuie sa nu se afle intr-o situatie care intra sub incidenta
conflictului de interese.
La verificarea dosarului de catre reprezentantul legal/comisia de evaluare
numita de catre beneficiar privat se va solicita certificatul ORC in original sau
copie legalizata pentru toate firmele participante la licitatie. In cazul in care
ofertantul nu prezinta certificatul ORC solicitat oferta respectiva va fi declarata
neconforma. Certificatele ORC sau cele echivalente pentru furnizorii externi se
vor prezenta atat pentru firmele ofertante cat si pentru subcontractanti si toate
persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora
(persoane fizice).
Beneficiarul privat poate primi o suma in avans reprezentand un procent
maxim asa cu este precizat in legislatia in vigoare, din valoarea eligibila a
cofinantarii nerambursabile din bugetul indicativ. Avansul poate fi acordat
dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP a procedurii de achizitii
prioritar majoritara - de exemplu in cazul proiectelor care prevad constructii
dupa avizarea achizitiei de lucrari sau in cazul proiectelor pentru achizitii de
bunuri (bunuri si lucrari) dupa primirea avizarii a cel putin 50% din valoarea
eligibila a proiectului. Acest fapt va fi mentionat in scris in Fisa de avizare a
dosarelor de achizitii de catre expertul 1 care o intocmeste si reconfirmat
expertul 2 CA-OJPDRP in cererea de plata pentru avans.
4.3.DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIARUL PRIVAT A DOSARULUI
DE ACHIZITII
Dosarul de achizitii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata. Dosarul de
achizitii se intocmeste in 3 exemplare, 1 exemplar original, cu documente in original
ramane la beneficiarul privat, 1 exemplar pe suport de hartie si 1 exemplar in format
electronic pe CD (copii conforme cu originalul) care se depun la OJPDRP. Dosarul
de achizitii 1 exemplar pe suport de hartie si 1 exemplar in format electronic pe CD
va fi depus la OJPDRP fiecare exemplar având:
 Numele beneficiarului privat;


Titlul proiectului;



Tipul de achizitie si procedura aplicata.

Conformitatea dintre cele doua exemplare (cel pe suport de hartie si cel in format
electronic pe CD) ale dosarului de achizitii se certifica de catre beneficiarul privat prin
Declaratia de conformitate formular Anexa 6.
Depunerea de catre beneficiarul privat a dosarului de achizitii la OJPDRP in
vederea verificarii si avizarii se face in doua etape:

Etapa 1: Beneficiarul privat depune la OJPDRP-CA Invitatia de participare si
dosarul cererii de oferte pe suport de hartie si in format electronic pe CD
(punctele 1, 2 si 11 de mai jos).
In acest sens beneficiarul privat va descarca Invitatia de participare de pe siteul www.apdrp.ro , o va completa si o va copia pe CD. Totodata invitatia
completata va fi printata, semnata de reprezentantul legal si scanata in format
".pdf."
Atat Invitatia descarcata de pe site cat si Invitatia scanata si dosarul cererii de
oferte scanat in format ".pdf" vor fi copiate pe CD-ul care se va depune la
OJPDRP CA. OJPDRP-CA verifica si avizeaza Invitatia de participare si dosarul
cererii de oferte pe care le publica pe site-ul www.apdrp.ro. In Invitatia de
participare beneficiarul privat va preciza data limita de depunere a ofertelor
luand in considerare termenul limita de depunere a ofertelor de minim 10 zile
lucratoare procedurale + termenul de verificare si avizare de minim 5 zile
lucratoare.
Etapa 2: Beneficiarul privat depune la OJPDRP Anuntul de adjudecare,
Raportul de selectie si Contractul insotite de anexele acestora pe suport de
hartie si in format electronic pe CD (punctele 3 - 12 de mai jos). Acestea vor fi
prezentate pe CD in format "*.pdf". OJPDRP-CA verifica si avizeaza Raportul de
selectie si contractul. Pentru completarea Anuntului de adjudecare beneficiarul
privat va proceda identic ca pentru Invitatia de participare. Anuntul de
adjudecare va fi publicat pe site-ul www.apdrp.ro de catre OJPDRP-CA.
Termenul de verificare si avizare pentru fiecare etapa este de 5 zile lucratoare.
Pentru procedura de selectie de oferte dosarul de achizitii trebuie sa contina
urmatoarele:
1. Invitatia de participare Anexa 2 care se publica pe site-ul www.apdrp.ro.
2. Dosarul cererii de oferta.
3. Decizia de numire a comisiei de evaluare.
4. Declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre membrii comisiei
de evaluare la data deschiderii ofertelor (Anexa 3).
5. Raportul de selectie.
6. Hotararea / Decizia de aprobare a Raportului de selectie
7. Notificarile catre ofertantii castigatori si necastigatori (inclusiv dovada transmiterii).
8. Contractul cu oferta tehnica si financiara si celelalte oferte necastigatoare.
9. Anexa 4 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de
interese.
10. Anexa 5 Declaratie privind respectarea procedurii de achizitie.
11. Anexa 6 Declaratia de conformitate.
12. Anexa 7 Anuntul de adjudecare.
Dosarul de achizitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari
- iesiri al beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare si
cererile de oferta transmise.
Pentru achizitiile simple beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP-CA
dosarele de achizitii in doua exemplare, în maxim 3 luni de la semnarea Contractului
de finantare.
Prin achizitie simpla se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de
licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor bunuri (de ex.:
tractoare, masini, utilaje si instalatii tehnologice fara montaj) si servicii (ex.:
consultanta daca este cazul) prin atribuirea unui contract de achizitie.
Pentru achizitiile care prevad constructii montaj (sau mixte care prevad atat
achizitii cu constructii montaj cat si achizitii simple) beneficiarul privat este obligat sa

depuna la OJPDRP-CA cel putin un dosar de achizitii (ex.: dosar achizitii prestari
servicii) si Proiectul tehnic, in doua exemplare, in maxim 4 luni de la semnarea
contractului de finantare.
Prin achizitie care prevede constructii montaj se intelege dobandirea, in urma aplicarii
unei proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor
bunuri (ex.: utilaje si instalatii tehnologice cu montaj-cap. 4.2 si 4.3 din bugetul
indicativ), si/sau lucrari de constructii si instalatii (cap. 4.1 din bugetul indicativ) si
servicii prin atribuirea unui contract de achizitie.
In cazul in care nu sunt respectate termenele de mai sus dosarele de achizitii nu se
avizeaza iar beneficiarii privati vor incheia act aditional la contractul de finantare
pentru prelungirea acestora. In cazul in care se depun dosare de achizitii spre
verificare in ultimele zile ale perioadelor de mai sus acestea se pot aviza in termenul
procedural de 5 zile lucratoare. In cazul in care nu se avizeaza si se solicita clarificari
nu este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de finantare pentru
prelungirea termenului. Acesta va fi insa necesar in cazul in care dosarul de achizitii
este neavizat cu recomandarea de anulare a licitatiei.
In functie de tipul achizitiei, documentatia de achizitii pentru procedura prin selectie
de oferte trebuie sa contina urmatoarele documente:

Nr.
crt.
1

2

3

4

5
6

DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII
 Document solicitat pentru tipul de achizitie

Achizitii de:
Lucrari Bunuri Servicii

Invitatia de participare si Cererea de oferta care trebuie
sa cuprinda date referitoare la: a) instructiunile pentru

ofertanti; b) specificatiile tehnice pentru bunuri si lucrari
sau termenii de referinta pentru achizitii de servicii; c)
garantii, daca este cazul.
Proiectul tehnic de executie insotit de caietele de sarcini
pe specialitati (pentru achizitii de bunuri in situatia
achizitiei de utilaje tehnologice in flux integrat se vor
prezenta piese scrise si desenate ale schemele fluxului

tehnologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe
specialitati dupa caz), listele de cantitati si graficul de
executie a lucrarilor (numai in cazul executiei de lucrari
constructii sau modernizari).
Un original si
o copie ale ofertelor adresate

beneficiarului privat.
Raportul/Rapoartele
de
selectie
a
ofertelor
(semnat/semnate de membrii comisiei de evaluare,
formata din reprezentantul legal al proiectului si/sau alti
specialisti in domeniu) aprobat/aprobate prin Hotararea

adunarii generale a asociatilor/actionarilor/Decizia
asociatului unic/Decizia Consiliului de administratie sau
orice alt act legal in acest sens (cu exceptia persoanelor
fizice autorizate).
Contractul/contractele si anexele la contractul/contractele
de achizitii semnate de ambele parti si celelalte oferte 
necastigatoare.
Certificatele ORC pentru beneficiarul privat si toate
persoanele juridice (firme) actionare ale acestuia pana la 
proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice).























Declaratiile de confidentialitate si impartialitate (Anexa 3)
semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu
au nici un fel de interese de orice natura cu firmele
ofertante participante.
Certificatul constatator emis de ORC pentru firmele
participante, inclus in oferta tehnica (minim 3) si
certificatele ORC sau cele echivalente pentru furnizorii
externi pentru subcontractanti si toate persoanele juridice
(firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora
(persoane fizice).
Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea
conflictului de interese (Anexa 4),Declaratia privind
respectarea procedurii de achizitie (Anexa 5), Declaratia
de conformitate (Anexa 6).
Certificatul de inregistrare pentru toti participantii, inclus
in oferta tehnica (minim 3).
Raport de solutionare a contestatiilor (daca este cazul)
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Certificatele ORC pentru persoanele juridice romane sau cele echivalente pentru
furnizorii externi nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii
ofertelor.
Certificatele ORC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice (firme)
actionare ale acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice) nu
trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.
Beneficiarii privati pot depune aceste certificate doar la prima achizitie daca le
finalizeaza si pe celelalte in termenul de 6 luni. In caz contrar beneficiarii privati vor
trebui sa depuna certifcatele ORC actualizate.
Dosarul cererii de oferta
Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la
depunerea dosarului cu oferte. Toate cererile de oferte trebuie sa fie identice intre ele
si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- sa fie inregistrate in Registrul de intrari - iesiri, personalizate si semnate;
-

sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor;

-

sa nu contina nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite
tipuri de bunuri/lucrari sau servicii (sa nu se regaseasca referinte la nume de
firme furnizoare de bunuri/servicii/lucrari);

-

in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie explicita, detaliata, si suficient de
clara pentru proiectant;

-

pentru achizitiile de bunuri se vor avea in vedere solicitarea unor oferte prin
detalierea specificatiilor tehnice de baza;

-

pentru achizitiile de lucrari (constructii) cererea de oferta trebuie sa aiba
anexat caietul tehnic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare;

-

se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile.

Dosarul cererii de oferta contine:
A. Instructiunile pentru ofertanti, trebuie sa contina urmatoarele informatii
necesare pentru intocmirea corecta a ofertelor:

• ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar
inscris in certificatul ORC care raspunde cererii de oferte;
• ofertantii vor depune certificate ORC (documente echivalente pentru ofertanti
externi) pentru ei si pentru toate persoanele juridice actionare/asociate pana la
proprietarii finali (persoane fizice). Aceste certificate nu trebuie sa aiba o vechime
mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.
• certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului;
• programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor (termenul limita de
depunere a ofertelor, data sesiunii de deschidere a ofertelor, locatia);
• daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru
clarificari; daca da, se va mentiona locul si data acestora;
• redactarea ofertelor va fi in limba romana (sau traducere autorizata, sau o
traducere efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal);
• moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este RON sau Euro (cu
precizarea cursului de schimb din bugetul indicativ);
• perioada de valabilitate a ofertelor;
• criteriul de selectie a ofertelor este pretul cel mai scazut.
• declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art. 15 din
OUG 66/2011.
• conditiile pentru semnarea contractului, inclusiv durata de executie a
contractului;
B. Specificatiile tehnice pentru bunuri si lucrari sau termenii de referinta
pentru achizitii de servicii
C. Garantii, daca este cazul
Raportul de selectie (pentru procedura de selectie de oferte) trebuie sa
mentioneze:
•
date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor (nume
ofertanti, nr de inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen,
cine a participat din partea ofertantilor la deschiderea ofertelor, valoarea ofertelor
financiare, daca au existat observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la
deschiderea ofertelor);
•
certificarea prin codul CAEN inscris in certificatul ORC a domeniului de
activitate prevazut in cererea de oferta;
•

indeplinirea clauzei etice privind absenta conflictului de interese;

•
respectarea termenilor de referinta/specificatiilor tehnice prevazute in
studiul de fezabilitate/memoriul justificativ din dosarul administrativ al cererii de
finantare si impuse prin cerere de oferta;

• concluzia comisiei de selectie a ofertelor.

Raportul de selectie va fi aprobat printr-un act (hotarare/decizie, etc) de catre organul
de
conducere al beneficiarului privat.
In cazul in care o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu
ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara
TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea licitata, comisia de evaluare are
obligatia de a efectua verificari detaliate in sensul ca va solicita ofertantului inclusiv
documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime
si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru,
nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de
anumite utilaje sau echipamente de lucru. In cazul in care ofertantul nu prezinta
informatiile solicitate in termen de 3 zile lucratoare sau aceste informatii nu pot
justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta va fi respinsa.
Graficul de executie a lucrarilor trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula
prin contractul de lucrari (ex.: activitati de constructii, instalare, montare, etc.),
luna/lunile in care se vor desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea
(programarea cash-flow-ului).
PRETURILE CONTRACTELOR NU SE ACTUALIZEAZA. ORICE MAJORARE A
VALORII UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE SE POATE FACE DOAR IN
CONDITIILE DESCRISE LA SECTIUNEA 4.5.

4.4. ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
Ofertele firmelor participante (termenii de referinta pentru achizitii de servicii,
specificatiile tehnice pentru achizitii de bunuri sau caietele de sarcini pe
specialitati/listele de cantitati din Proiectul Tehnic de executie a lucrarilor) trebuie sa
contina toate datele tehnico-financiare de identificare a achizitiei, date ce trebuie sa
fie in concordanta cu cerintele tehnico-financiare din proiectul selectat de Agentia de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Termenul limita permis ofertantilor pentru
a-si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa fie suficient
pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar.
Ofertantii trebuie sa-si pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta.
Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului privat sa examineze ofertele, sa
aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze
contractul.
La primirea ofertelor, beneficiarul privat trebuie sa le inregistreze. Toate ofertele se
transmit pe hartie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul imputernicit al
ofertantului.
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de
vedere al performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul
tehnic si cererea de oferte, al obiectului acestora si se incadreaza in valoarea supusa
licitatiei (eligibila si neeligibila).
Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Ofertele trebuie sa
fie verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului. Ofertele trebuie sa
fie redactate in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba
romana.
Traducerea va fi autorizata sau va fi realizata de beneficiarul privat, cu mentiunea din
partea acestuia: „Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii” dupa care
se va mentiona numele in clar al reprezentantului legal care va semna.

Beneficiarul privat va alege oferta cu pretul cel mai scazut care corespunde
obiectivelor
proiectului
propuse
prin
memoriul
justificativ/studiul
de
fezabilitate/proiectul tehnic si planului de afaceri si care este conforma.
Contractul va fi incheiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare
(identificarea administrativa si identificarea financiara - sediu social, telefon, fax, email, codul unic de inregistrare, banca, contul bancar), obiectul, valoarea,
documentele contractului, durata si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie
semnat de ambele parti si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada
suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate
cu datele din cererea de finantare, cu documentele anexate acesteia.
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul
privat poate relua procedura de achizitie. De asemenea in cazul rezilierii contractului,
beneficiarul privat poate relua procedura de achizitie iar daca termenul de depunere
a dosarului de achizitie este depasit, este necesara intocmirea unui act aditional la
contractul de finantare. Beneficiarul privat poate rezilia un contract incheiat cu un
furnizor de servicii, bunuri sau lucrari in cazul in care nu sunt respectate conditiile
contractuale, pe baza unei decizii de reziliere. In cazul in care se reziliaza un contract
de lucrari, noul dosar al cererii de oferte va contine obligatoriu expertiza tehnica
autorizata pentru lucrarile executate si caiete de sarcini actualizate pentru lucrarile
ramase de executat. In cazul in care achizitiile necesita subcontractanti, ofertele
firmelor participante vor declara subcontractantii. Contractele de subcontractare
insotite de certificatele constatatoare ORC se vor prezenta in dosarul de achizitie
care se depune la APDRP pentru verificare si avizare. Pe parcursul derularii
contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în
oferta fara acceptul beneficiarului privat (prin act aditional), iar eventuala înlocuire a
acestora nu trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale.
Solutionarea contestatiilor:
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a
depune contestatie catre beneficiarul privat.Termenul de asteptare in vederea
depunerii unor eventuale contestatii este de minim 6 zile de la transmiterea
notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori. In caz contrar
contestatiile nu se vor lua in consideratie. In cazul primirii unei contestatii beneficiarul
privat are obligatia de a numi prin hotarare/decizie o comisie de solutionare a
contestatiei formata obligatoriu din alti membri decat cei care au facut parte din
comisia de evaluare. Comisia va analiza si solutiona contestatia in termen de maxim
10 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de solutionare a
contestatiei. Comisia are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz
in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc
clarificarile. Raportul va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre
Reprezentantul legal de proiect spre luare la cunostinta si va fi inregistrat in Registrul
de intrari/iesiri dupa care va fi comunicat contestatarului. Reprezentantul legal de
proiect nu are dreptul de a face parte din Comisia de solutionare a contestatiilor. In
cazul in care exista contestatii, Raportul de solutionare a contestatiilor va face parte
din dosarul de achizitii care va fi depus la OJPDRP. Atat in perioada de asteptare in
vederea depunerii unor eventuale contestatii de minim 6 zile cat si in perioada de
solutionare a contestatiilor beneficiarul privat nu are dreptul de a incheia contractul
de achizitie cu ofertantul castigator. In caz contrar contractul devine nul. In cazul in
care contestatarul nu este multumit nici de rezultatul Raportului de solutionare a
contestatiei acesta are dreptul de a se adresa
justitiei, în conditiile legii
contenciosului-administrativ dar beneficiarul privat va avea dreptul de a incheia
contractul cu ofertantul castigator. In perioada de solutionare a contestatiilor de catre

beneficiarul privat se suspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de
achizitii depusa la OJPDRP.
Instructiunile pentru ofertanti vor cuprinde in mod obligatoriu informatii privind
termenul limita de depunere a eventualelor contestatii, ulterior notificarii rezultatului
procesului de selectie catre operatorii economici participanti.
4.5. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
Contractele de achizitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul
implementarii proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si
independente de vointa beneficiarului privat, care modifica conditiile initiale din
momentul semnarii contractului de achizitie (ex.: achizitii de servicii, bunuri, lucrari
aditionale sau suplimentare pentru care exista surse financiare in contractul de
finantare la capitolul diverse si neprevazute din bugetul indicativ).
Modificarile la contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente si a
unui Act aditional la contractul initial – Anexa 1, semnat de ambele parti inainte de
data finalizarii contractului initial si nu trebuie sa cuprinda servicii/lucrari/bunuri
anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei la care a fost semnat de parti. Actele
aditionale vor fi avizate prin fisa de verificare A1 si Fisa de avizare A4 din Manualul
Operational de catre OJPDRP-CA.
Trebuie respectate urmatoarele principii:
 Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si
nu au efect retroactiv.


Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din
contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate si calificare inscrise in
cererea de oferta.



Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza termenii de
referinta sau dupa caz specificatiile tehnice din oferta. Pentru contractele de
achizitie de bunuri nu se accepta modificari ale specificatiilor tehnice ofertate
initial.



Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite in
perioada adjudecarii contractului.



Majorarea preturilor contractelor de executie se poate face doar in baza unei
noi proceduri de negociere directa in cazul achizitiilor de lucrari neprevazute
pentru care exista surse financiare in contractul de finantare la capitolul
diverse si neprevazute din bugetul indicativ si pentru care aceste suplimentari au
fost acceptate din punct de vedere tehnic de catre serviciile de specialitate. In acest
caz se va intocmi un raport de negociere de catre beneficiarul privat, acceptat
si semnat de catre contractantul initial.



In cazul unor modificari prin act aditional la contractul de finantare in sensul
suplimentarii cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari acestea vor fi obiectul unor
noi proceduri de achizitie. In cazul suplimentarii cantitatilor de
bunuri/servicii/lucrari de acelasi tip procedura aplicata va fi in functie de
valoarea insumata a acestora cu bunurile/serviciile/lucrarile contractate
anterior. Daca valoarea insumata a acestora depaseste 15.000 de Euro fara
TVA (valoarea initiala fiind sub 15.000 Euro), licitatia initiala trebuie anulata si

se va initia o noua licitatie prin procedura de selectie de oferte pentru intreaga
valoare a bunurilor/serviciilor/lucrarilor de acelasi tip.


Urmatoarele modificari nu necesita avizarea unui act aditional la contractul de
furnizare/presatare servicii/executie lucrari: modificari de adresa, cont bancar,
schimbarea reprezentantului imputernicit al contractantului, prelungirea duratei
de executie, modificari ale transelor de plata.
4.6. CONFLICTUL DE INTERESE

Situatiile de conflict de interese in cazul selectiei de oferte sunt:

I. Conflictul de interese intre beneficiarul privat /comisiile de evaluare si
ofertanti:
Actionariatul beneficiarului privat (pana la proprietarii finali),
reprezentantii legali ai acestuia, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului
privat (administratori, membri in consilii de administratie etc) si membrii comisiilor de
evaluare:
- detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
- fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori,
membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre
ofertanti sau subcontractanti;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in
situatiile de mai sus.
II. Conflictul de interese intre ofertanti:
Actionariatului ofertantilor (pana la proprietarii finali), reprezentantii legali, membrii
in structurile de conducere ale beneficiarului privat (consilii de administratie etc):
- detin pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi
achizitie (conform. HG. 224/2008 si OUG 66/2011);
- fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori,
membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unui alt
ofertant sau subcontractant;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in
situatiile de mai sus.

Anexa 1
ACT ADITIONAL nr.....LA CONTRACT nr.....
(MODEL)
< Numele complet si adresa Beneficiarului privat >
pe de o parte,
si
<Numele complet al Contractantului sediul la <adresa, cod fiscal si numar de
inregistrare la Registrul Comertului>.
pe de alta parte,
convin urmatoarele:
Urmatoarele prevederi din Contractul < numar de identificare si titlul contractului >
incheiat intre <Beneficiar privat > si <Contractant> la < data> sunt inlocuite
/completate astfel:
Articol < numar > : < titlu >
< textul amendat >
Anexa < numar > : < titlu >
[ Noua versiune a Anexei < numar > : < titlu > este atasata la acest act aditional]
Toti ceilalti termeni si conditii din Contract [ si actul aditional anterior ] raman
nemodificate. Acest act aditional va intra in vigoare la data la care este semnat de
ambele parti.
Pentru <Contractant>

Pentru <Beneficiarul privat >

Nume:

Nume:

Semnatura:

Semnatura:

Data:

Data:

Anexa 3
DECLARATIE*
de confidentialitate si impartialitate

Subsemnatul(a)..................................................membru
în
comisia
de
evaluare pentru achizitia de....... ...................................., la procedura de selectie de
oferte organizata de ................ [se insereaza denumirea Beneficiarului privat],
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului în declaratii urmatoarele:
a) nu detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali
ale acestora (persoane fizice);
b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de
supervizare al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti si toate persoanele juridice
(firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice);
c) nu sunt ruda de gradul I - IV sau afin cu nici o persoana aflata in situatiile de
mai sus

d) nu am nici un interes care sa afecteze impartialitatea pe parcursul
procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului
ofertelor, precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici a
caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja
proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, precum si asupra lucrarilor
comisiei de evaluare.
Inteleg ca în cazul în care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei civile si penale.

Membru al comisiei de evaluare,
………………………….
(Semnatura autorizata)

* Aceasta declaratie este obligatorie pentru fiecare membru al comisiei de evaluare

Anexa 4

DECLARATIE*

pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul........................................ reprezentant legal de proiect declar sub
sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii, ca au fost respectate regulile privind
evitarea conflictului de interese asa cum sunt precizate la cap. 4.6 din Instructiunile
de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea
sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Reprezentant legal de proiect
Semnatura
Data

* Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de achizitie.

Anexa 5
DECLARATIE PRVIND RESPECTAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE*

Subsemnatul .................................................... reprezentant legal de proiect
declar prin prezenta ca documentatia aferenta procedurii de achizitie prin selectie de
oferte
initiata
pentru
Proiectul
.........................................................................................................,
(denumirea
proiectului), respecta prevederile instructiunilor pentru beneficiarii privati ai PNDR.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea
sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

* Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de achizitie.

Anexa 6

DECLARATIE DE CONFORMITATE*

Subsemnatul .................................................... reprezentant legal de proiect
declar prin prezenta ca documentatia aferenta procedurii de achizitie prin selectie de
oferte
initiata
pentru
Proiectul
.........................................................................................................,
(denumirea
proiectului), pe suport de hartie este conforma cu originalul si cu copia in format
electronic pe CD.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea
sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

** Aceasta declaratie va insoti obligatoriu in ambele etape de depunere a dosarului
de achizitie documentatia pe suport de hartie si in format electronic.

INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII MASURII 312
A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, in doua exemplare pe suport de hartie, la care
ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de
Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative:
1. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara;
2. Declaratia de cheltuieli, care va avea atasate:
- Copiile facturilor;
- Copiile documentelor de plata;
- Copiile extraselor de cont;
- Copiile Adeverintei ISC 0,1% si Adeverintei ISC 0,7% (unde este cazul);
- Copiile altor tipuri de Adeverinte (in cazul eliberarii acestora de catre
consiliile locale/judetene sau alte institutii pentru avize, acorduri, autorizatii
etc);
3. Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii (unde este cazul);
4. Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora
(pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006);
5. Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima cerere de plata, atat
pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu, acolo unde
este cazul);
6. Raportul de executie;
7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate/ materialele
folosite la lucrari;
8. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe);
9. Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor (unde este cazul, la prima
cerere de plata);
10. Ordinul de incepere al lucrarilor (unde este cazul, la prima cerere de plata);
11. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al
investitiei continand pozitiile bornelor topografice (unde este cazul, la prima
cerere de plata)
12. Procesele verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse, pe faze determinante
(unde este cazul);
13. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (la ultima cerere de plata unde este cazul);
14. Procesele verbale de predare – primire, de receptie si de punere in functiune a
bunurilor achizitionate (unde este cazul);
15. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul);
16. Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata
(unde este cazul);
17. Buletinele de analiza a materialelor incorporate;

18. Buletinele de incercari;
19. Agrementele tehnice;
20. Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);
21. Contractul de leasing;
22. Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar;
23. Diploma de studii/ certificatul de formare al beneficiarului/ reprezentantului legal /
unei persoane din cadrul societatii (la ultima cerere de plata);
24. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului;
25. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).
 Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de
esalonare a platilor, Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, Raportul de
executie, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la
OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro)
 Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea primului
dosar de achizitie (exceptand dosarele de servicii). Orice modificare
(prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a
depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiţii
excepţionale, in baza unui Memoriu justificativ. In acest caz, beneficiarul va
depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP
0.1 rectificata.
 Beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente investiţiei de
baza realizate in cinci transe de plata.
 In cazul proiectelor care includ si investitii care au ca scop implementarea
noilor provocari (PERE), Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda doua
Declaratii de cheltuieli distincte (una pentru investitia finantata din FEADR si
una pentru investitia finantata din PERE). Celelalte documente din Dosarul
cererii de plata (facturi, procese verbale, situatii de lucrari etc) trebuie sa fie
elaborate in mod distinct pentru fiecare din cele doua tipuri de investitie,
precizandu-se pe documentul respectiv tipul de investitie la care se refera.
In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului, conform contractului de
finantare/ actului aditional, acesta va depune:
o formularul Cererii de plata AP 1.1 – Avans si anexa – Identificarea financiara;
o Garantia financiara in original eliberata de o institutie financiar - bancara sau
nebancara, in conditiile prevazute de Hotararea nr 224/ 2008/ OUG nr 79/ 2009;
o Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.
Garantia financiara trebuie sa acopere 110% din valoarea avansului mentionat in
Contractul de finantare/ actului aditional. Aceasta trebuie emisa pentru beneficiarul
finantarii, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Garantia
financiara trebuie sa fie valabila pe perioada duratei de executie a proiectului,
inclusiv termenul de 90 zile aferent platii ultimei transe.
Avansul se recupereaza la ultima transa de plata. Pentru proiectele care au
beneficiat de avans, valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru
decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului
acordat. In cazul in care, la ultima transa de plata, nu poate fi recuperat avansul
acordat, se executa Scrisoarea de garantie proportional cu valoarea avansului
nejustificat (nerecuperat).
 Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le
contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar.

Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla
documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul
dosarului: ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”
Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea
„Program FEADR”. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii
de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea “Conform cu originalul”;
 Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document
tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.
 Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
• sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie
completate in conformitate cu acestea;
• data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii
contractului de finantare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit, cu exceptia facturilor emise pentru costurile
generale ale proiectului;
• data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii
contractelor de achizitii;
• adeverinta eliberata de ISC are aplicata stampila institutiei si este
semnata de o persoana autorizata;
• sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de
achizitii pentru servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.
Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare
(valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in liniile din bugetul
proiectului, completand in Declaratia de cheltuieli atasata la dosarul cererii de plata
incadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la plata. Cheltuielile care
depasesc valoarea din linia bugetara sunt considerate cheltuieli neeligibile prin
Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.
Daca se acopera cu o factura cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele
bugetului, se va specifica, atat valoarea totala a facturii, cat si valorile solicitate
pentru fiecare serviciu precizat in capitolul din buget. Daca nu a fost specificat pe
factura, beneficiarul va atasa o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa
contina datele de identificare ale beneficiarului, sa fie semnata si stampilata de
emitentul facturii, precum si de beneficiar.
In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor
facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferente
transei de plata.
In cazul achizitiei de lucrari, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor
facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari
aferente transei de plata.
Pentru facturile partial acceptate, acestea trebuie sa contina:
- suma partial acceptata;
- suma ramasa de platit;
- stampilele si semnaturile expertilor tehnici.
Utilajele si echipamentele fara montaj, mijloacele de transport, alte achizitii specifice,
precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in
vederea decontarii cheltuielilor eligibile.

 Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
 documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar;
 documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de
achizitii;
 sa aiba semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului
proiectului, exceptand documentele de plata aferente platilor
electronice;
 sa mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le
achita;
 contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din
contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de lucrari/servicii
privind contul bancar al acestuia;
 CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul
proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girate catre terti.
In cazul in care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie
sa prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, care trebuie sa
fie stampilate si semnate de banca.
In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii
de Plata beneficiarul sa ataseze copii dupa toate documentele solicitate de banca
pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit).
 Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
 sa fie datate si stampilate de banca (trezoreria) beneficiarului
finantarii;
 sa ateste, valoric si ca data, efectuarea platilor din
documentul/documentele de plata corespondente.
Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor atasa doar
extrasele de cont.
 Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor
contractuale la termenele si valorile stabilite.
 Pentru bunurile din importate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de
Declaratia vamala, iar valoarea in euro din factura trebuie sa fie aceeasi cu
valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in
vama.
 Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba
acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului.
 Lucrarile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie sa
corespunda cantitativ, calitativ si valoric ofertelor castigatoare care au stat la
baza contractelor incheiate intre beneficiar si furnizori.
 Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte
limbi, se va anexa o traducere in limba romana realizata fie de un traducator
autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea
“Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“, va semna si va
stampila).
 Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita precizata in
Contractul de finantare/ Actele aditionale.
 Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a
investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea
acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la
momentul rezilierii contractului.

 Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si
cheltuielile respinse, precum si motivul respingerii.
B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:
 Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele
mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand
toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie
sa fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului.
Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea finantarii nerambursabile
solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere
cel putin valoarea avansului acordat.
Valoarea cheltuielilor generale ale proiectului, cum ar fi:
- taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti,
- studii de fezabilitate/ memorii justificative,
- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare
implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala;
- achizitionarea de patente si licente,
este de maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede
si constructii)/ maxim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu
prevede constructii).
Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara, trebuie sa fie completata,
datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii,
precum si datata si semnata de titularul contului
 Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si
stampilata de reprezentantul legal al proiectului.
 Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat,
semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie
sa descrie in general stadiu fizic de realizare al investitiei.
 Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in
conformitate cu Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului
finantarii). Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de
garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin
constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plata.
 Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora
(pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006) se afla in
perioada de valabilitate.
 Autorizatia de construire si Autorizatia de construire pentru lucrarile cu
caracter provizoriu trebuie emise in conformitate cu legislatia in vigoare
(Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare) si sa fie valabile
pe toata durata executiei lucrarilor.
Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu este
necesara in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de
santier).
 Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa
fie datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta.
 Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt
atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate
si stampilate de autoritatea emitenta.(Importul reprezinta intrarea de bunuri din
afara spatiului comunitar).
 Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul
inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie
anterioara oricaror date de inregistrare a buletinelor de analiza, a intocmirii

proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale pe faze
determinate. (la prima cerere de plata).
 Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al
investitiei continand pozitiile bornelor topografice trebuie sa fie datat,
semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat conform Programului de
urmarire si control al calitatii lucrarilor. Data elaborarii acestui document
trebuie sa fie ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor. (la prima cerere de
plata).
 Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de
Inspectia de Stat in Constructii, semnat de reprezentantul legal al proiectului,
de proiectant si executant. (la prima cerere de plata).
 Procesele verbale de receptie calitativa, pentru lucrari ascunse si faze
determinante trebuie sa fie elaborate, datate si semnate conform programului
de urmarire si control al calitatii lucrarilor din proiectul tehnic.
 Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la ultima
cerere de plata trebuie completate, datate, semnate si stampilate.
 Procesele verbale de predare-primire, de receptie si de punere in
functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si
stampilate de furnizorul de bunuri si beneficiar.
In cazul contractelor de leasing, prin Procesul verbal de predare-primire trebuie
sa se transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.
 Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect
tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, trebuie completate, datate,
semnate si stampilate.
 Situatii de plata pentru lucrari si centralizatoarele situatiilor de plata
trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de
reprezentantul legal, de dirigintele/inspector de santier (pentru care s-a
prezentat certificatul de atestare) si de executantul lucrarii.
Realizarea tuturor lucrarilor trebuie sa se faca in conformitate cu Graficul de executie
al lucrarilor. Daca apar modificari, trebuie sa se ataseze la Dosarul Cererii de Plata,
actul aditional de prelungire sau modificare a Graficului de executie.
In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor se impun modificari ale solutiei din
Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele documente:
- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectant si
semnata inspectorul de santier, beneficiar si constructor; aceasta
dispozitie de santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de
proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;
- liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de
proiectant;
- listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant;
- nota de renuntare;
- nota de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnata si
stampilata de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de
santier, de proiectant;
- situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara trebuie sa
fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si beneficiar.
Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor
de lucrari in conditiile prevazute de HG nr. 28/ 2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor public, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii

si lucrari de interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul
proiectului.
Pentru cheltuieli diverse si neprevazute beneficiarul trebuie sa prezinte in Dosarul
Cererii de Plata urmatoarele documente:
- actul aditional incheiat intre beneficiar si constructor in care sa se
precizeze suma suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi
solicitata la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru
“Cheltuieli diverse si neprevazute”;
- actul aditional incheiat intre beneficiar si proiectant, daca pentru
reproiectare sunt necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata
in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si
neprevazute”;
- anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata (unde este cazul). Anexa
trebuie verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de
importanta a lucrarii respective care aplica stampila pe acest document. De
asemenea, anexa va fi insotita de referatul de verificare;
- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor diverse si neprevazute
intocmita de proiectant si semnata de inspectorul de santier, beneficiar si
constructor; aceasta dispozitie de santier este insotita de memoriu
justificativ intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo
unde este cazul.
- antemasuratoarea si listele de cantitati pentru lucrari suplimentare/
intocmite de proiectant;
- nota de comanda suplimentare care trebuie sa fie semnata si stampilata de
reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;
- situatiile de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate
care trebuie sa fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si
beneficiar;
sa apara distinct pe factura de lucrari mentiunea referitoare la “cheltuielile
diverse si neprevazute”.
- beneficiarul trebuie sa prezinte procesul verbal de negociere conform OUG
nr. 34/2006 art. 122 lit. i
 Buletinele de analiza incorporate, certificatele de calitate/ conformitate a
materialelor folosite la lucrari/ buletinele de incercari si agrementele
tehnice sunt semnate, datate si stampilate de autoritatea emitenta.
 Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate
de furnizorul de servicii si de reprezentantul legal al proiectului. Acestea
trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de
servicii si declarate castigatoare.
Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului se deconteaza
proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferenta proiectului.
Prin exceptie, cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de
finantare se pot deconta integral in cadrul unei singure transe de plata.
 Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata, are precizata
valoarea si este semnat de ambele parti.
 Documente emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara
se vor prezenta de catre beneficiar la ultima cerere de plata, dupa finalizarea
investitiei realizata prin Program FEADR.
In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a Protocoalelor incheiate intre
APDRP si Ministerul Sanatatii Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor, Ministerul Mediului si Padurilor, beneficiarii programului
FEADR trebuie sa prezinte la momentul depunerii ultimei cereri de plata (la data
intrarii in functiune a obiectivului) documentele emise de institutiile mentionate din

care sa rezulte ca proiectul este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
din domeniul respectiv.
 La ultima cerere de plata, beneficiarul/ reprezentantul legal/ o persoana din
cadrul societatii trebuie sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/
marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta, cursuri
de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de
calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de
formare. In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru
o persoana din cadrul societatii, la Dosarul Cererii de Plata trebuie atasat si
documentul care sa certifice pozitia persoanei respective in cadrul societatii
(Ex: cartea de munca).
 Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului trebuie completata,
datata, semnata si stampilata de beneficiar (la fiecare cerere de plata).
 Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata
trebuie datate, semnate si stampilate de emitent.
Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul
finantat prin Programul FEADR.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP
documente din contabilitatea acestuia.
Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu
cheltuielile declarate eligibile si decontate, acesta poate depune la CRPDRP-ul de
care apartine, o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii
cheltuielilor.

