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Agenţia pentru Finanţarea 
lnvestiţiilor Rurale 

PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

PREVEDERI GENERALE 

Articolull- 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) Reguiiie 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 corectă 

a proiectului. Subcontractarea totală sau parţială a proiectului este strict interzisă . 

1(4) Beneficiarul trebuie să implementeze' Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţ'ă 

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 AFIR . 

1(6) Toate activităţii€ înscrise în proiect pentru care acesta a primit punctaj la selecţie, devin condiţii 

obligatorii pentru menţinerea sprijinului financiar pe toată perioada de valabilitate a contractului de 

finanţare.1(7) Beneficiarul se obligă in cazul investitiilor in sisteme de alimentare cu apa /canalizare să 

transmita un raport care sa cuprinda bransare.a/racordarea la sistemele hidro-edilitare de apa/apa uzata, 

conform procentului minim anual (an de contract) din articolul 3(9). 

Articolul 2- Obligaţii privind informarea şi raportarea financiară şi tehnică. 

2(1) În cazul investitiilor in sisteme de alimentare cu apa /canaliza re Beneficiarul se obligă să transmita un 

raport care sa cuprinda bransarea/racordarea la sistemele hidro-edilitare de apa/apa uzata, conform 

procentului minim anual (an de <;ontract) prevăzut la articolul 3(9). 

2(2) 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(3) La solicitarea Autorităţii Contractante, beneficia~ul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de 

natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă. 

2(4) Beneficiarul este obligat să furnizeze toate informaţiile legate de contractori şi subcontractorii 

acestora. În acest sens, după avizarea achiziţiilor, benefic iarul este obligat să înştiinţeze, în scris, 

Autoritatea Contractantă, cu privire la orice modificare a subcontractanţilor pe care acesta a acceptat-o, 

în maxim 10 zile calendaristice de la acceptul scris al beneficiarului transmis operatorului economic. 

2(5) Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de 

finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 

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, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie. 

De asemenea, în cursul perioadei de monitorizare stabilită conform art. 2 (6) din contract, calculată de la 

ultima pl~tă efectuată de Agenţie, Beneficiarul se obligă s. ă nu modifice ~ubstanţ i al proiectul. · :.'· _ 
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Prevederi generale 

Articolul 4- Conflict de interese 

Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislaţiei 

în vigoare. 

Articolul 5- Transparenţa, Confidenţialitata si protecţia datelor cu caracter personal şi 

publicarea acestora 

(1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând 

executarea acestora constitufe informaţii de interes public În condiţiile prevederilor Legii n~ . 544 din 

2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract. 

(2i Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, 

inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, 

nu pot avea caracter confidenţial şi vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, la cerere, de către 

beneficiar: 

a. Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a 

partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact- minimum 

o adresă de e mail şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de 

implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care 

se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor 

activităţi în cadrul proiectului; 

b. Valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, şi intensitatea sprijinului exprimate atât 

ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi 

valoarea plăţilor efectuate. 

c. Dimensiunea şi caracteristicile grupului ţi_ntă şi , după caz, beneficiarii finali ai proiectului; 

d. Informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului : nume, denumirea postului, timpul 

de lucru; 

e. Rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, 

cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu r~ferire la indicatorii stabiliţi; 

f. Denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări 

contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile 

efectuate; 

g. Elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investiţiilor în 

infrastructură sau producţie- informaţii conform contractului de finanţare, respectiv confo rm 

condiţiilor prevăzute în art . 71 din Regulamentul UE 1303/2013. 

(3) Autoritatea Contractantă, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru 

dezvăluirea de documente sau informaţii considerate ca fiind confidenţiale dacă : 

a. Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire, sau 

b. Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia . 

(4) a. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrărea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, colectate în cadrul 

proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scqp" şt~ti.stic, cu 

re.spectarea prev.ederilor legale în vigoare ·. ·. , C-<· i: i-' · 
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Prevederi generale 

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 bi!neficiarul 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(5) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 

obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acardat sprijinul financiar nerambursabil au fost 

înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinăr i i sau închirierii), contravaloarea 

ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 

8(b) În cazul l"n care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractuiui, se constată că Beneficiarul nu 

mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea 

Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc) : 

a) fie la recuperarea i11tegrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea contractului de 

finanţare ; 

b) fie la recuperarea pa rţială, 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 

financi-ar nerambursabil. 

8(7) 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(8) 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(9)Dreptul de a stabili creanţa bugetară, 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 

Uniunii Europene prevăd un termen mai mare. 

8 (10) În conformitate cu prevederile art. 45 alin . (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modifica~ea şi 

completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarulu i: 

a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi 

documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autoritaţi publice; 

b) refuzul nejustificat de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin . (3) şi 

art. 32 din OUG nr. 77 /2014; 

c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat prim ite 

prevăzute la art. 43 alin (1) din OUG nr. 77/2014. 

Articolul 9- Amendament la Contract 

9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanţare numai în cursul duraţeiiJ_Ef: g~:ti,cuţie 
a acestuia st(lbi l ită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv . , . :··: ____ ~.: -:;;<.·~:_: ._, . .. ' ' ,, .· ' . .. . ·, \ ";; ... 
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Prevederi generale 

9(8) În cazul în care beneficiarul depăşeşte termenul de 6 luni în cazul achiziţiilor simple, respectiv 12 luni 

în cazul proiectelor în investiţii ce presupun construcţii - montaj, de la data semnării contractului de 

finanţare, pentru depunerea primei transe de plată , se aplică o penalitate valorică de 0,1% printru 

beneficiarii publici, respectiv 0,5% pentru beneficiarii privaţi, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă 

de plătit, pentru prelungirea acestui termen cu maxim 6 luni. 

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. 

ArticolullO -lpotecarea investiţiei; cesiunea investiţiei 

10(1) Contractul în Integralitatea sa, precum şi toate drepturi le şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot 

face obiectul cesiunii, fără acordul expres şi prealabil 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 fi nanţare în persoana noului beneficiar. 

10(3) În caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiaru lui, de a executa prevederile contractuale, 

activitatea va fi pre l uată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea expresă şi prealabilă a Autorităţii 

Contractante. 

10(4) Beneficiarul finanţării Aerambursabile poate constitui garanţii în favoarea unei inst ituţ i i de credit, 

sub forma ipotecării investiţiei care face obiectul contractului de finanţare numai pentru asigu rarea 

finanţării cheltuielilor necesare derulării proiectului, cu condiţia notificării în prealabil şi în scris a 

Autorităţii Contractante, , în condiţiile legii şicu respectarea prevederilor contractului . Beneficiarul este 

obligat să transmită AFIR o copie a contractului de credit şi ipotecă , în termen de maximum 10 zile 

lucrătoare de la semnarea acesţuia. 

Articolulll- 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 print r.-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 , în cazu~ în care beneficiarului nu i-a fost efectuată 

nicio plată. 

11(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executa rea Contractului, se constată ca 

acesta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate/selecţie , respectiv în cazul în care beneficiarul este declarat 

în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în 

s ituaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele dec larate pe proprie răspundere de beneficiar, 

prin reprezentanţ i i săi , nu corespund realităţii sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea 

obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu 

corespund realităţii , Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr

o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio a l tă formalitate şi fără 

intervenţia insta nţei 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 confo~m ~ţaţe cu 

preyederile art. 1~ din prezenta Anexă. -~-- ~!~ .. ·:. __ 
<-"' , · <4 ;. 
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Prevederi generale 

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 

i.nformeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele. 

Articolul15- Suma finală a finanţării 

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. 

Articolul16 - Reduceri şi excluderi 

16(1) În conformitate cu Regulamentul CE nr. 809/2014 AL COMISIEJ din 17 iulie 2014 de stabilire a 

normelor de 'aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamenturui European şi al Consiliului în 

ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi 

ecocondiţionalitatea, valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea 

Contractantă se calculează în funcţie de cheltuielile eligibile. 

Autoritatea Contractantă, urmare a verificării cererilor de plată primite de la beneficiari, stabileşte: 

a)- suma care trebuie plătită beneficiarului pe baza cererii de plată şi a deciziei de acordare a sprijinului; 

b)- suma care trebuie plătită beneficiarului după examinarea eligibilităţii cheltuielilor incluse în cererea de 

plată . 

Dacă suma stabilită în conformitate cu al doilea paragraf litera (a) depăşeşte cu mai mult de 10 % suma 

stabilită în conformitate cu litera (b) din respectivul pa_ragraf, _se aplică o sancţiune administrativă pentru 

suma stabilită în conformitate cu respectiva literă (b) . Cuantumul sancţiunii este diferenţa dintre cele 

două sume, însă sancţiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului. 

i)Totuşi, nu se aplică niciun fel de sancţiune dacă beneficiarul poate demonstra, autorităţii competente, că 

nu .este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dac~ autoritatea competentă este convinsă, 

din alte motive, că beneficiarul în cauză nu este vinovat . 

ii)Sancţiunea administrativă menţionată la pct. i) se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile 

identificate în urma 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. 

Articolul17- Nereguli, sume necuvenite şi restituirea finanţării 

17(1a) 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 gestionare~ fp,n_durilor 

europene, care a prejudiciat sau care po~te prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/sau ţon~'Jf-iif8~.b\!~e 
·. ·' . ' ... 

naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. ~•· · ·:;::\:(. 
" 
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Prevederi generale 

autorităţile competente în termen de cel mu lt 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 Fo rţei Majore, fă ră a prejudicia 

drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţ i a acesteia . 

18(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executări i prezentulu i 

contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile se vor întâlni într-un te rmen de cel mult 10 zile de la 

expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra 

desfiinţării acestuia. 

18(7) Rambursarea ajutorului pri~it nu se solicită în cazuri de forţă majoră şi în circumstanţe 
excepţionale, astfel cum sunt menţionate la art icolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

Articolul 1.9- Legea aplicabilă şi dispoziţii finale 

19(1) P rezentu~Contract de Finanţare este guvernat de legea româna. 

19(2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi Be neficia r, survenit din 

încheierea ori executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabi l ă . În situaţia 

în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanţelor de 

contencios administrativ competente potrivit legii, pentru so l uţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile 

în materia contenciosul.ui administrativ. 

AF ;R Ce.Nrul P.eg1onal pentru F1'1d'ltarea ':westit >dc.r R.u ra!e 7 Centru A,ba 1uli,? 

Alba :u lia, Adresa: Aiexand:u lo<Jn Cula, r--<r 23, :~1d: A-Ja·, TFI: 0258 813 737 

E 111ai: crpdrp?a!baiulia@r.fi' info Web: V.'ww. af~r m3dr .ro 

'. 

. :~ '· 

11 




