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CONTRACT DE FINANŢARE · 
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lnvestiţiilor Rurale 

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL 

PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

Între: 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢII LOR RURALE- România, cu sediul în str. Ştirbei Voda nr 

43, sector 1, Bucureşti, Cod fiscal: 13533790, Tel. 021-402.27.50/Fax: 021-315.67.79; ema i 1: 

cabinet@ afir . i nfo, reprezentată legal de Adrian-lonut CHESNOIU, în funcţia de Director General, prin . . 
mandatar Lidia BOGDAN- Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor 

Rurale 7 Centru Alba Iulia în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ, pe de o parte, 

şi 

COMUNA PREJMER infiintata la data de 27.09.1993, Cod Unic de inregistrare 4688701, cu sediul 

in comuna PREJMER, sat PREJMER, str. MARE, nr. 565, jud. Brasov, cod postal507165, tel fix. 0268362003, 

tel. 0268362003, fax: 0268362363, email: primaria.prejmer@yahoo.com, cod R0247099239 (Cod Unic de 

Înregistrare în Registrul Unic de Identificare APIA), reprezentată prin SERBAN TODORICA CONSTANTIN în 

funcţia de PRIMAR, identificat prin C.I/PASS seria ZV nr. 142344, CNP 1631126080064 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. F1920072E218370800668 în următoarele condiţii: 

Articolull- Obiectul Contractului 

1(1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea 

Contractantă, pentru punerea în aplica·re a Cererii de finanţare. nr. F1920072E218370800668 p~ntru 

Proiectul : DOTARI CENTRUL SOCIAL DE ZI PREJMER 

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, declarată 

eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare 

şi, selecţieface parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de 

valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(6) . 

Bugetul indicativ din cererea de finanţare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completă rilor 

efectuate pe parcursul etapei de evaluare ş i selecţie, devine Anexa III la prezentul contract. 

1(3) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe 
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toate angajame(ltele asumate prin documentele depuse în vederea qbţinerii ajutorului financiar 

nerambursabil. 

Pentru investiţiile in infrastructura de apă-apă uzată 

1(4) În situaţia în care Beneficiarul (comuna) nu este membră a unei As.ociatii de Dezvoltare 

lnt~rcomunitara (ADI) de utilitate publică, înfiinţată pentru ~sigurarea operării serviciului de apă/apă 

uzată, comuna poate opta la finalizarea investitiei, pentru cedarea operării serviciului către Operatorul 

Regional, după înştiinţarea şi acordul prealabil al AFIR. 

Prin acordul părţilor, Operatorul Regional va prelua operarea investiţiei şi îşi va asuma obligaţia de a 

respecta întocmai toate obligaţiile contractuale ale beneficiarului finanţării din FEADR, care derivă din 

contractul de ' finanţare încheiat cu AFIR. Beneficiarul (comuna) va rămâne în continuare răspunzător În 

faţa AFIR pentru menţinerea condiţionalităţilor şi a tuturor obligaţiilor contractuale până la încetarea 

perioadei de monitorizare. 

1(5) În situaţia în care Beneficiarul (comuna) cedează operarea serviciului de apă/apă uzată Operatorului 

Regional, aceasta (comuna) trebuie să se asigure că se vor respecta reglementările comunitare referitoare 

la ajutorul de stat în domeniul serviciilor de interes economic general conform prevederilor Deciziei 

Comisiei 20'12/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articoltJiui 106 alineatul (2) din Tratatul . . 
privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru 

obligaţia de serviciu public acordate anumitor Întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui 

serviciu de interes economic general. 

Articolul 2- Durata de valabilitate a contractului. 

Durata de execuţie, implementare si monitorizare a proiectului. 

2(1) Durata de valabilitate a prezentului contract, cuprinde durata de execuţie a proiectului şi durata de 

monitorizare a acestuia. Durata de valabilitate a contractului începe la data semnării acestuia de către 

ambele părţi. 

2(2) Durata de execuţie a prezentului contract este de maximum 36 de luni pentru proiectele care prevăd 

investiţii cu lucrări de construcţii montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de 

finanţare de ambele părţi şi cuprinde durata de realizare efectivă şi de implementare a proiectului (33 

luni), ·la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi. 
Durata de implementare a proiectului este de maximum 33 luni de la semnarea contractului şi reprezintă 

termenul limită până la ca,re beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. 

Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investitiei conform descrierii 

din Cererea de Finanţare aprobată / modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea 

procedurilor de achiziţii, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor şi reprezinta termenul limită până 

la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.) 

2(3) Durata de execuţie este de maximum 24 de luni pentru proiectele de investiţiile în achiziţii 

simple fără leasing financiar, de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin 

fişa măsurii/submăsurii. 

2(4) Durata de execuţie prevăzută la alin. (2) şi (3) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul 

prealabil al AFIR · şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art.12(2) din Anexa 1 - Prevederi Generale la 

Contractur de Finanţare. 

2(5) Durata de execuţie prevăzută la alin . (2) şi (3) se poate suspenda, în situaţii temeinic justificate de 

beneficiar, pe bază de documente justificative, în cazul în care pe parcursul implemen~~Lp.r.Q~tului se 
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impune obţinerea,. din moti\{e neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaţii~ după caz, pentru 

perioada de timp necesară obţinerii acestora. 

2(6) Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuţie a contractului de finanţare, la care 

se adaugă perioada de monitorizare. Durata perioadei de monitorizare este de 5 ani de la data ultimei 

plăţi efectuat~ de Autoritatea contractantă În perioada de monitoriza~e a contractului de finanţare, 

Autoritatea Contractantă va verifica menţinerea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate şi de 

selecţie pe baza carora Proiectul a fost finantat. 

2(7) În cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa 1 Prevederi generale, părţile pot conveni prin 

Act Adiţional, ulterior efectuării ultimei plăţi, prelungirea duratei de monitorizare a contractului de 

finanţare. 

Articolul 3- Valoarea Contractului 

3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea 

Contractantă este de maximum 184.234,35 (unasutaoptzecisipatrumiidouasutetreizecisipatrulei 

sitreizecisicincibani) lei echivalentul a maximunî' 39.548,00 (treizecisinouamiicincisutepatruzecisiopt) . " . 
Euro, cu o intensitate a sprijinului de până la maximum 100%. 

3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de de 

maximum 184.234,35 (unasutaoptzecisipatrumiidouasutetreizecisipatruleisitreizecisicincibani) lei 

echivalentul a maximum 39.548,00 (treizecisinouamiicincisutepatruzecisiopt) Euro. 

3(3) Cursul de schimb euro-lei utilizat la calculul echivalentului în lei al valorilor menţionate la alineatele 

(1) şi (2) din prezentul articol, precum şi al sumelor plătibile beneficiarului în cadrul prezentului contract, 

este cursul stabilit de Banca . Centrală Europeană, publicat pe pagina web a Băncii Centrale Europene 

http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în cursul căruia este luată Decizia de 

acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv a anului încheierii prezentului Contract de 

Finanţa·re . 

3(4) Suma finală acordată Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa 1 la 

prezentul contract. 

Articolul 4- Avansuri 

4(1) Beneficiarul poate solicita avan:; la data depunerii Cererii de finanţare sau până la data Qepunerii 

primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă . 

4(2) Autoritatea Contractantă aprobă avansul în condiţiile prevederilor art. 45 alin.(4) şi art.63 ale 

Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliului, cu modificările şi completă riie ulterioare, şi legislaţiei naţionale în vigoare. 

4(3) Autoritatea Contractantă poate să acorde beneficiarului public/privat un avans de maximum 

73.692,81 Jsaptezecisitreimiisasesutenouazecisidoileisioptzecisiunubani) lei şi care nu depăşeşte 50% 

(conform reglementărilor în vigoare) din valoarea eligibilă nerambursabilă înscrisă la Articolul 3 alineatul 

2. 

4(4) Beneficiarul pub1ic/privat poate primi avansul numai dupa avizarea unei ăchizitii publice de către 
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Băncii Naţionale a Româniej sau poliţă de asigurare eliberată de către o societate de asigurări, 

reglementată de legislaţia naţională în domeniu, constituită la dispoziţia AFIR pentru întreaga perioadă de 

executie a contractului. 

Valoarea avansului acordat se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform . 

cerinţelor Autorităţii Cont,ractante prezentate în Instrucţiuni de plată, până la expirarea duratei maxime 

de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanţare, respectiv la data autorizării ultimei 

tranşe de plată.Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului şi trebuie să fie 

la dispoziţia AFIR pentru intreaga a perioadă de execuţie a contractului şi este eliberată în cazul în care 

Autoritatea Contractantă constată că valoarea cheltuielilor autorizate la plată, care corespund 

contrib1.1ţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice .naţionale pentru investiţii, depăşeşte 

valoarea avansului.În cazul nejustificării avansurilor la termenul prevăzut mai sus, recuperarea sumelor de 

către AFIR se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţe 

bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării integrale 

a acestuia . 

4(6) Autoritatea Contractantă efectuează plata avansului în contul beneficiarului, deschis la Trezoreria 

Statului sau la o instituţie bancară . · 

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 cererilor de plată întocmite de beneficiar în . conformitate cu 

Instrucţiunile de plată Anexa V la prezentul contract. 

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stapilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina 

web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată 

decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii Contractului de 

Finanţare) . 

6(2) Plata se va efectua în maximum 90 de zile calendaristice de la data declarării conformităţii cererii de 

plată de către Autoritatea Cont ractantă . 

6(3) Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont: 

număr cont IBAN: R089TREZ13121A480401XXXX - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 

(FEADR) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul cu rent 

R036TREZ13121A480402XXXX - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 

AFIR - CentrJ.JI Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 Centru Alb 
Alba Iulia, Adresa: Alexandru Ioan Cuza, Nr: 23, Jud: Alba ,·Tel: 0258 813 73 

E-mail: crpdrp7albaiulia@afir".info Web: www. fir.madr.ro 
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R077TREZ13121A433100).(XXX - Sume alocate din bugetul AFIR, pentru 

sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 

titular cont: COMUNA PREJMER 

denumirea instituţiei financiar-bancare: TREZORERIA STATULUI, TREZORERIA MUNICIPIULUI 

BRASOV, str. Mihail kogalniceaflu, nr. 7, Brasov, jud. Brasov 

Articolul 7 -Anexe 

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a acestuia, având 

aceeaşi forţă juridiGă: 

Anexa 1 

Anexa 11 

Anexa III 

Anexa IV 

Anexa V 

Prevederi Generale 

MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

Bugetul indicativ şi planul financiar 

Instrucţiuni privind achiziţiile publice pentru beneficiarii 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 a 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 exemplar 

original pentru Autoritatea Contractantă şi un exemplar 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 (UE) NR. 1306/2013 din 

17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi pot fi prelucrate de către organisme de audit şi de 

investigare ale Comunităţilor sau ale statelor membre, În vederea protejării intereselor financiare ale 

}:om unităţilor. 

În cazul datelor cu caracter personal, informaţiile sunt puse la dispoziţie În conformitate cu cerinţele 

Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informaţi cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate 

În temeiul respectivei directive şi cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi. 

8(6) Beneficiarul va pune la dispoziţia autorităţii contractante, la solicitarea acesteia lista cu preţurile 

tuturor maşinilor, utilajelor şi echipamentelor specializate achiziţionate din surse proprii, pentru a fi 

folosite de AFIR în scop statistic, dacă nu există interdicţie În contractele încheiate de beneficiar şi 

furnizorii acestor bunuri. 

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 cont r;; •· p,N""]:4;---.... 
. . . . . ~~-~~ ... n~~~~.>~ 
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. . 
9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face p~ 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 e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după ziua în care a fost expedjată. 

9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre 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, email, sau prin poştă nu este posibilă, din motive 

neimputabile Autorităţii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. 

Notificarea/comunicaFea prin publicitate se va realiza prin afişarea, concomitent, la sediul Autorităţii 

Contractante cât şi pe pagina de internet a Autorităţii Contractante, a unui anunţ în care se menţionează 

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 

SERBAN TO~ICA CONSTANT~~.~=~ 

~~·~ 
Director EconQ.mic/Contabil Şef \ · 

Nume: ~Uu t\MM(tElc: MIHf\GLf!r. 
Dată: i~. t0Q, , lot~ 
Semnătură: +0-

1 
Datăi: v 
s 1 ~ ~ 

emn

11 

a,~ura: 
1. 

.. /! 

Compartiment Juridic şi Contencios 

Nume: ei-liofu;"'frti ~ 
Dată: J6. ~- &.o\~ 
Semnătură: ~ 

~t~~ 

Director CRFIR 

Marian IONESCU 

Dată : /5 .o~.l~ 
Semnătură: \ 
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