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Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor 

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a 

unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 

urbană 

Proiect: START UP SMART 2.0 

Contract: POCU/82/3/7/106802 

 
 
 

CONTRACT DE SUBVENTIE (MODEL) 
 

nr. …………. din data de ……………………………… 
 
 
 
INCHEIAT INTRE: 
 
ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART, asociatie cu sediul in Romania, localitatea Galati, 
str. Sf. Spiridon nr. 12, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 17/14.06.2003, 
C.U.I. RO 15567810, reprezentată legal prin domnul Iulian Catalin Cazacu (Presedinte), denumita 
in cele ce urmeaza “Finantatorul”, 
 
……………………………………………………………., societate cu sediul social in Romania 
………………………………………………………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul ……………….. sub nr. ………………………., CUI ……………………………, 
reprezentata de ……………………………………….. (Administrator), in calitate de beneficiar al 
ajutorului de minimis, denumit in cele ce urmeaza, “Beneficiarul”  
 
si  
 
……………………….…………….., cetatean roman cu domiciulul in ……………………………………………., 

posesor al CI seria …….., nr. …………………………………………, CNP ………………………………………….., in 

calitate de de castigator al concursul de idei de planuri de afaceri din cadrul proiectului ”Start-

UP Smart!” si de administrator al Beneficiarului, denumit in cele ce urmeaza “Administratorul” 
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(Finantatorul, Administratorul si Beneficiarul fiind denumiti in continuare impreuna “Partile” si 

in mod individual “Partea”) 

 
Termeni, definiţii, prescurtări 
 
Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul acord au următorul înţeles: 
a) administrator al schemei de minimis – orice persoană juridică delegată de către furnizor să 
deruleze proceduri în domeniul de minimis în numele furnizorului; 
b) administrator ai schemelor de antreprenoriat – persoanele juridice de drept public sau de 
drept privat care implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin 
Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul 
specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de 
întreprinderi, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România 
Start Up Plus”; 
c) comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 
vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu 
excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a 
oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare 
efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată 
comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 
d) contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și 
administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și 
obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU; 
e) contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de minimis și 
beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale 
părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de 
minimis; 
f) întreprindere – orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit 
legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul 
obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi 
cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi 
întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară 
activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care 
desfăşoară activităţi economice; 
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g) întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 
relațiile următoare: 
i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei 
alte întreprinderi; 
ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 
iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 
Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire 
la literele a-d sunt considerate ”întreprinderi unice”. 
h) furnizor al schemei de minimis – orice entitate deţinută de stat sau care administrează 
resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care 
administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor 
facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis; 
i) My SMIS8 – sistemul ITprin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii 
europeni pentru perioada de programare 2014-2020; 
j) prelucrarea produselor agricole9 – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care 
are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate 
în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau 
vegetală pentru prima vânzare; 
k) produse agricole10 – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor 
obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
l) proiect – proiectul finanțat prin POCU în cadrul apelului de proiecte „România Start Up Plus” și 
implementat de administratorul schemei de antreprenoriat 
m) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe 
baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de 
web a Comisiei Europene. 
 
Legislaţie aplicabilă 
 
La încheierea şi pentru aplicarea prezentului contract sunt avute în vedere, în special, dar nu 
limitat la acestea, următoarele prevederi legale: 
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- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 
- Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus; 
- Contractul de finanţare cu ID: 106802 încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil şi 
Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, 
Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 
din zona urbană, ce constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract; 
- Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 
- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020; 
- Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 
 
 
Avand in vedere ca:  
 
(a) Administratorul, a participat la un concurs de planuri de afaceri in cadrul proiectului 

intitulat “Start-UP Smart 2.0” (“Proiectul”) implementat de Finantator; 
 

(b) Planul de afaceri (“Planul de Afaceri”) realizat de Administrator si aprobat de catre 
comisia de selectie din cadrul Proiectului  a fost selectat in vederea finantarii prin 
intermediul Schemei de ajutor de minimis “Romania Start Up Plus” (“Finantarea”);  
 

(c) Beneficiarul este o societate inmatriculata de catre Administrator in vederea 
implementarii Planului de Afaceri cu ajutorul Finantarii;  
 

(d) Administratorul urmeaza a garanta, in calitate de fideiusor, fiecare si toate obligatiile, 
declaratiile si/sau garantiile asumate de catre Beneficiar prin acest Acord. 
 

(e) Partile intentioneaza sa reglementeze drepturile si obligatiile acestora referitoare la 
implementarea Planului de Afaceri si la acordarea Finantarii. 

 
PARTILE AU INCHEIAT PREZENTULUI ACORD DE FINANTARE (“Acordul”) IN URMATORII 
TERMENI SI CONDITII: 
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*** 
Articolul 1.  Obiectul Acordului si Valoarea ajutorului de minimis 

 
1.1. Prin prezentul Acord, Partile stabilesc termenii si conditiile privind implementarea 

Planului de Afaceri de catre Beneficiar precum si acordarea si utilizarea Finantarii.  
 

1.2. Partile stabilesc ca Planul de Afaceri care urmeaza a fi implementat face parte integranta 
din prezentul Acord. 
 

1.3. Valoarea maxima a subventiei nerambursabile este de …………………………………… lei, 
inclusiv TVA, reprezentand .....% din valoarea ajutorului de minimis aprobat pentru 
planul de afaceri propus si bugetul aferent care se constituie ca anexe la prezentul Acord 
de Finantare. 
 

*** 
Articolul 2.  Intrare in vigoare. Durata Acordului 

 
2.1. Acest Acord intra in vigoare la indeplinirea Conditiei Suspensive sau, dupa caz, la 

momentul semnarii acestuia, in masura in care Conditia Suspensiva s-a implinit anterior 
datei semnarii Acordului. 
 

2.2.  Acordul isi va produce efectele pana la indeplinirea integrala a obligatiilor de catre Parti.   
 

*** 
Articolul 3.  Conditii privind acordarea Finantarii 

 
3.1. Ajutorul de minimis se va acorda către beneficiar în două tranșe, după cum urmează: a. 

O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta 
aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat; b. O tranșă finală 
reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul 
ajutorului de minimis face dovada că a realizat venituri reprezentând minimum 30% din 
valoarea tranșei inițiale primite. 
 

3.2. Pentru a primi finanțare în cadrul unei tranșe de plată, Beneficiarul va depune la 
Finanțator copii după documentele justificative ce fac obiectul fiecarei cereri de plata și de 
rambursare, împreună cu dovada plății în proporție de ....% în cazul cererilor de rambursare 
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și de ....% în cazul cererilor de plată. Cuantumul tranșei acordate variază in funcție de 
cheltuielile eligibile pentru care Beneficiarul a depus documente justificative la Finanțator. În 
situația în care beneficiarul ajutorului de minimis nu poate face dovada realizării de venituri 
în cadrul termenului de funcționare 12 luni din etapa a II-a specificată în Ghidului 
solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”, tranșa finală nu va mai fi acordată. 

 
3.3. Administratorul pune la dispozitia Finantatorului urmatoarele  documente (in formatul 

solicitat de catre Finantator) (“Conditia Suspensiva”):  
 
(a) certificatul de inregistrare in Registrul Comertului a Beneficiarului in copie 

certificata pentru conformitate cu originalul; 
 

(b) actul constitutiv al Beneficiarului, in copie certificata pentru conformitate cu 
originalul; 

 

(c) dovada dreptului de proprietate sau folosinta pentru sediul social al 
Beneficiarului, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;  

 

(d) notificarea din partea bancii privind deschiderea conturilor de tip escrow, daca 
este cazul, dedicate derularii operatiunilor pentru implementarea Planului de 
Afaceri; 

 
(e) declaratia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate 

pentru implementarea Planului de Afaceri, in original; 
 

(f) dovada ca Beneficiarul este o societate in stare de functionare; 
 

(g) alte documente solicitate de Finantator pentru verificare.  
 

3.4. Beneficiarul se afla in stare de functionare in momentul in care societatea este pregatita 
sa presteze serviciile si/sau sa comercializeze bunurile prevazute in Planul de Afaceri. 
Pentru claritate, Beneficiarul este considerat a fi in stare de functionare la data la care 
face dovada cel putin a unui contract individual de munca semnat cu un lucrator (tanar 
absolvent al unei institutii de invatamant secundar sau tertiar pana in 2014 inclusiv) sau 
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a unui contract prin care Beneficiarul furnizeaza bunuri si/sau presteaza servicii si/sau 
executa lucrari sau prin care acesta achizitioneaza bunuri si/sau servicii si/sau lucrari.  
 

3.5. In masura in care documentele solicitate in baza art. 3.4 sunt necorespunzatoare si/sau 
nu ar fi acceptabile pentru AMPOCU, Administratorul se obliga sa remedieze de indata 
toate neregularitatile referitoare la aceste documente.  
 

3.6. Pana la data de .........., Beneficiarul se obliga sa incheie cel putin doua contracte 
individuale de munca.  
 

3.7. Beneficiarul se obliga sa mentina cele doua locuri de munca ce au fost create de 
Beneficiar pe o durata de 6 (sase) luni de la finalizara Proiectului Start UP Smart 2.0.  
 

3.8. Beneficiarul se obliga sa obtina si sa mentina toate avizele si autorizatiile cerute de 
legislatia in vigoare in vederea desfasurarii activitatii in mod corespunzator, conform 
Planului de Afaceri.  
 

3.9. Beneficiarul va respecta instructiunile si recomandarile oferite de catre Finantator.  
 

3.10. Beneficiarul se obliga sa respecte toate prevederile legale aplicabile, precum si 
instructiunile si recomandarile emise de AMPOCU. Beneficiarul se obligă, in special, să 
respecte prevederile Ordinului ........, cu modificarile si completarile ulterioare și Ordinul 
......................, pentru cheltuielile care fac obiectul ajutorului de minimis, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

 

*** 
Articolul 4.  Implementarea Planului de Afaceri 

 
4.1. Beneficiarul este direct responsabil de implementarea Planului de Afaceri. 

 
4.2. Beneficiarul se obliga sa implementeze Planul de Afaceri astfel cum acesta a fost aprobat 

de catre comisia de selectie din cadrul Proiectului. Orice modificare a Planului de Afaceri 
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trebuie aprobata, in prealabil, de catre Finantator. Aprobarea urmeaza a fi data in forma 
scrisa.  
 

4.3. Beneficiarul va utiliza Finantarea:  
 

(a) exclusiv in vederea implementarii Planului de Afaceri;  
 

(b) in conformitate cu codurile CAEN inregistrate pentru Beneficiar; 
 

(c) cu respectarea Contractului AMPOCU, astfel cum este definit in prezentul Acord; 
 

(d) in conformitate cu toate normele aplicabile categoriilor de finantari din care face 
parte Finantarea, cum ar fi dar fara a se limita la Ghidul solicitantului – Conditii 
generale si specifice, instructiunile si deciziile AMPOCU / OI responsabil, etc.   

 
4.4. Finantarea urmeaza a fi acordata Beneficiarului in 2 transe in conformitate cu 

prevederile Planului de Afaceri aprobat, in conditiile respectarii tuturor obligatiilor 
reglementate in prezentul Acord, in special cu respectarea obligatiilor de la art. 4.3 din 
Acord. Fiecare transa din Finantare urmeaza a fi acordata la solicitarea expresa a 
Beneficiarului sub rezerva conformitatii documentelor trimise conform art. 5.5. 
 

4.5. Beneficiarul va deschide in numele Beneficiarului conturi dedicate in vederea incasarii 
Finantarii.  
 

4.6. Beneficiarul are obligatia de a semnala de indata orice aspect survenit in executarea 
prezentului Acord de natura sa afecteze implementarea Planului de Afaceri si/sau 
susceptibil de a genera probleme privitoare la categoria cheltuielilor eligibile facute de 
catre Beneficiar.  
 

*** 
Articolul 5.  Controlul implementarii Planului de Afaceri si utilizarii Finantarii 
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5.1. La solicitarea Finantatorului si/sau a AMPOCU/OI, Beneficiarul se obliga sa permita 
accesul acestora la fiecare si toate documentele privitoare la implementarea Planului de 
Afaceri, cum ar fi dar fara a se limita la contracte, facturi, chitante, state de plata etc.  
 

5.2. Totodata, Beneficiarul intelege ca Finantatorul si/sau AMPOCU/OI pot verifica inclusiv 
executarea contractelor incheiate de Beneficiar.  
 

5.3. In vederea exercitarii controlului implementarii Planului de Afaceri si utilizarii Finantarii, 
Beneficiarul se obliga sa pastreze toate documentele justificative necesare si utile 
dovedirii utilizarii corespunzatoare a Finantarii si implementarii corespunzatoare a 
Planului de Afaceri. Toate aceste documente urmeaza a fi pastrate de catre Beneficiar 
pentru o perioada de 10 ani socotiti de la data primirii ultimei transe din Finantare. 
 

5.4. Beneficiarul are obligatia de a raporta Finantatorului toate datele si informatiile 
necesare pentru monitorizarea Finantarii, in formatul pus la dispozitie de catre 
AMPOCU/OI.   
 

5.5. Beneficiarul are obligația de a menține societatea comercială activă si investitiile 
realizate in cadrul schemei de minimis, minim 3 (trei) ani de la terminarea Proiectului 
Start UP Smart 2.0. 
 

5.6. Cu ocazia efectuarii unei solicitari pentru acordarea unei transe din Finantare, 
Beneficiarul va pune la dispozitia Finantatorului toate documentele justificative necesare 
unei cereri de plată sau de rambursare.  
 

5.7. Beneficiarul va transmite Finantatorului rapoarte lunare cu privire la stadiul 
implementarii Planului de Afaceri. Pentru claritate, raportul va contine cel putin 
urmatoarele informatii: activitatile desfasurate in luna precedenta si cele care urmeaza a 
fi executate in urmatoarea luna; principalele riscuri si probleme in atingerea obiectivelor 
Planului de Afaceri.  

 
*** 

Articolul 6.  Declaratii si garantii 
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6.1. In calitate de titular al Planului de Afaceri selectat pentru finantare, cat si in calitate de 
persoana care va detine controlul asupra Societatii, Beneficiarul declara si garanteaza ca:  
 
(a) are capacitatea de a incheia prezentul Acord;  

 
(b) nu va utiliza Finantarea in niciun mod care este incompatibil cu prevederile legale 

incidente;  
 

(c) va utiliza Finantarea doar in modurile si pentru categoriile de cheltuieli expres 
reglementate in Planul de Afaceri aprobat;  

 

(d) nu a beneficiat si  nici nu va beneficia de alte ajutoare de stat in sensul art. 107 
alin. (1) din Tratatul de functionare al Uniunii Europene pentru cheltuielile 
sustinute din ajutorul de minimis acordat in cadrul proiectului “Start-UP Smart 
2.0”. 

 

(e) nu actioneaza ca intermediar in implementarea Planului de Afaceri; 
 

6.2. In masura incalcarii si/sau neconformitatii oricarei declaratii si/sau garantii oferite de 
Beneficiar in baza prezentului Acord, Beneficiarul se angajeaza sa acopere intreg 
prejudiciul (atat prejudiciul efectiv cat si beneficiul nerealizat) generat de incalcarea 
si/sau neconformitatea declaratiei si/sau garantiei in cauza. 

 
*** 

Articolul 7.  Raspundere 
 
Fiecare Parte se angajeaza sa acopere prejudiciul generat de nerespectarea obligatiilor 
reglementate in prezentul Acord (atat prejudiciul efectiv cat si beneficiul nerealizat). 
Beneficiarul isi asuma obligatia de a despagubi Finantatorul pentru orice prejudicii 
pecuniare directe sau indirecte, cauzate prin nerespectarea obligatiilor derivate din 
Contract cum ar fi, dar fara a se limita la prejudicii de imagine, pierderi de date sau 
informatii, pierderi de incasari sau finantari, valoare de inlocuire, onorarii platite unor 
terti, cheltuieli, taxe suportate de Finantator si/sau de terti, beneficii nerealizate precum 
imposibilitatea obtinerii de finantari asemanatoare etc.  
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7.1. In cazul incalcarii unei declaratii si/sau garantii precum si in cazul neexecutarii si/sau 
executarii necorespunzatoare a unei obligatii din prezentul Acord, Beneficiarul se obliga 
sa acopere intreg prejudiciul cauzat Finantatorului, inclusiv dar fara a se limita la sumele 
de bani care nu vor fi rambursate de AMPOCU/OI catre Finantator in baza Contractului 
AMPOCU/OI, orice beneficii nerealizate de catre Finantator etc.   
 

7.2. Partile inteleg ca Finantatorul este exonerat de raspundere in situatia in care 
neexecutarea obligatiilor sale sunt cauzate, in tot sau in parte, de neexecutarea 
obligatiilor ce incumba AMPOCU/OI. Cu titlu de exemplu, Finantatorul nu este 
raspunzator pentru orice penalitati, prejudicii si/sau pierderi ale Beneficiarului datorate 
intarzierii virarii sumelor de la AMPOCU/OI prin cereri de plată sau cereri de rambursare. 
 

7.3. Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea partiala sau totala a 
obligatiilor ce decurg din acest Acord, daca aceasta este rezultatul unui caz de forta 
majora.  
 

7.4. Administratorul garanteaza personal cu toate bunurile sale prezente si viitoare 
respectarea si executarea fiecarei obligatii si/sau declaratii si/sau garantii reglementate 
in prezentul Acord. Prin prezentul Acord, Administratorul renunta la orice beneficiu de 
diviziune si de discutiune pe care l-ar putea invoca cu privire la obligatia de garantare. 
Pentru claritate, Partile inteleg ca prezentul Acord reglementeaza o fideiusiune solidara 
in sarcina Administratorului.  

 
*** 

Articolul 8.  Suspendarea Finantarii. Incetarea Acordului 
 

8.1. Finantatorul poate in orice moment sa suspende acordarea transelor din Finantare in 
urmatoarele cazuri: 
 
(a) Beneficiarul nu executa obligatia de la art. 5.6 din prezentul Acord; 

 
(b) documentele justificative puse la dispozitie de catre Beneficiar sunt 

necorespunzatoare. In acest caz, suspendarea produce efecte pana la remedierea 
documentelor de catre Beneficiar, in masura in care acestea pot fi remediate. Cu 
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titlu de exemplu, sunt necorespunzatoare documentele justificative care atesta 
cheltuieli neeligibile sau cele care nu sunt prevazute in Planul de Afaceri;  

 
8.2. Suspendarea va produce efecte pana la indeplinirea obligatiilor Beneficiarului care 

constituie cauza suspendarii. In cazul art. 8.1 lit. (b), daca documentele prezentate de 
Beneficiar sunt necorespunzatoare din cauza atestarii unor cheltuieli neeligibile, 
Finantatorul are optiunea de a transfera urmatoarea transa catre Beneficiar cu 
deducerea sumei reprezentand cheltuielile neeligibile realizate de Beneficiar din transa 
precedenta.  
 

8.3. Acordul inceteaza sa produca efecte in urmatoarele situatii: 
 
(a) prin acordul comun al Partilor; 

 
(b) prin revocare, la initiativa Finantatorului, in masura in care Beneficiarul nu 

respecta declaratiile si/sau garantiile oferite prin prezentul Acord precum si in 
cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor; 

 

(c) Contractul AMPOCU/OI inceteaza sa produca efecte. 
 
8.4. In lipsa de stipulatie contrara, incetarea Acordului nu produce efecte asupra obligatiilor 

Partilor care erau scadente la data incetarii acestuia.  
 

8.5. La data incetarii prezentului Acord inceteaza si efectele contractului dintre Administrator 
si Finantator mentionat la lit. (c) din preambul Acordului.  
 

8.6. Prin exceptie, dispozitiile art. 7 nu se aplica in situatia incetarii Acordului prevazuta la art. 
8.3 lit. (c), Finantatorul este exonerat de raspundere.   
 

8.7. In cazul incetarii Acordului din culpa Beneficiarului, in vederea acoperirii prejudiciului 
Finantatorului, Beneficiarul va returna acestuia inclusiv transele acordate anterior datei 
incetarii Acordului.  

 
*** 

Articolul 9.  Modificarea Acordului 
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9.1. Prezentul Acord nu poate fi modificat, completat sau schimbat in nicio privinta, decat 
printr-un inscris semnat in mod corespunzator de catre ambele Parti. 

 
*** 

Articolul 10.  Jurisdictie si legea aplicabila 
 

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului Acord sau 
rezultate din sau in legatura cu interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie 
rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.  
 

10.2. Daca, dupa 30 (treizeci) zile de la inceperea tratativelor de solutionare pe cale amiabila, 
Partile nu ajung la un acord, aceste neintelegeri vor fi depuse instantelor judecatoresti 
romane competente. 

 
10.3. Prezentul Acord este supus legii romane si este interpretat in conformitate cu aceasta. 
 

*** 
Articolul 11.  Confidentialitate 

 
11.1. Beneficiarul va respecta caracterul confidential al Informatiilor Confidentiale.  

 
11.2. Sunt Informatii Confidentiale toate informatiile pe care Beneficiarul le ia la cunostinta cu 

ocazia participarii sale in cadrul Proiectelor si pe care Finantatorul le-a calificat ca fiind 
confidentiale.  

 
11.3. Obligatia de confidentialitate nu este aplicabila in relatia unei Parti cu reprezentantii 

celeilalte Parti, atunci cand Informatiile Confidentiale sunt dezvaluite pentru ca trebuie 
cunoscute, cu conditia ca Partea care primeste informatiile sa asigure ca persoana fata 
de care se face orice astfel de dezvaluire respectă obligatiile de confidentialitate din 
prezentul Acord ca si cum ar fi o parte la acesta. 

 
*** 

Articolul 12.  Corespondenta si notificari 
 

12.1. Corespondenta si notificarile transmise de catre Parti conform prevederilor prezentului 
Acord se vor face in scris si vor fi valabile doar in cazul in care forma de transmitere 
permite confirmarea primirii. Primirea se considera efectuata in urmatoarea zi 
lucratoare celei in care receptia a fost facuta potrivit confirmarii de primire. In cazul 
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comunicarilor prin e-mail, acestea se considera primite in ziua lucratoare urmatoare 
trimiterii comunicarii. Ambele Parti sunt obligate ca in cel mai scurt timp (dar nu mai 
tarziu de 2 (doua) zile lucratoare) sa transmita noile date de contact in caz ca acestea se 
schimba. In caz contrar se vor considera valabile notificarile transmise la datele de 
contact comunicate anterior. 
 

12.2. Adresele de lucru pentru primirea corespondentei sunt urmatoarele, la data semnarii 
Acordului: 
 

(a) Finantator: ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………..; 
 

(b) Beneficiar: ……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*** 

Articolul 13.  Nerenuntarea la drepturi 
 
13.1. Neexercitarea sau intarzierea exercitarii de catre Finantator a oricaruia dintre drepturile 

sale prevazute de prezentul Acord nu va constitui si/sau nu va fi interpretata ca o 
renuntare la aceste drepturi si nu va impiedica exercitarea acestor drepturi. 

 
 

*** 
Articolul 14.  Eficacitatea clauzelor Acordului 

 
14.1. In situatia in care una sau mai multe clauze din acest Acord vor fi declarate nule, lipsite 

de efecte juridice sau inaplicabile, Partile se obliga sa le inlocuiasca prin alte clauze cat 
mai apropiate de sensul si scopul acestui Acord, celelalte prevederi ramanand valide si 
trebuind a fi executate de Parti. 

 
*** 

Articolul 15.  Cesiunea Acordului 
 
15.1. Finantatorul are dreptul de a transfera, cesiona sau nova unor terti, fie partial sau total, 

drepturile si/sau obligatiile izvorate din Acord si/sau intregul Acord. 
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*** 

Articolul 16.  Intelegerea Acordului 
 
18.1. Partile recunosc, accepta si agreeaza ca au inteles si negociat fiecare clauza din prezentul 

Acord. 
 

18.2. Prezentul Acord se interpreteaza in conformitate cu normele legale incidente in aceasta 
materie si cu obligatiile asumate de Finantator fata de AMPOSDRU in baza Contractului 
AMPOSDRU.  
 

18.3. Administratorul declara si intelege ca prezentul Acord reglementeaza in sarcina sa o 
fideiusiune prin care acesta garanteaza toate obligatiile, declaratiile si garantiile asumate 
de catre Beneficiar in baza Acordului.  
 

 
Prezentul Acord (..... pagini) a fost semnat si incheiat astazi ………………………….., in trei exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare Parte. 

 
*** 

 
___________        __________ 
FINANTATOR        BENEFICIAR  

 


