Corrigendum nr. 1 la
Ghidul Solicitantului - CondiŃiile generale pentru cererile de
propuneri de proiecte nr.:
79. „Calificări europene”;
80. „Calificarea - o şansă pentru viitor”;
81. „CompetenŃe pentru competitivitate”;
82. „Integrare pe piaŃa muncii”;
83. „Mediul rural – oportunităŃi de ocupare”
84. „Pentru o viaŃă mai bună”.
- proiecte strategice1 Anexa 3: Contract de finanŃare la Ghidul Solicitantului – CondiŃii
generale se modifică, după cum urmează:
1. SecŃiunea „Preambul”, „Baza legală pentru acordarea finanŃării:”, buletul
7 se înlocuieşte şi va avea următorul conŃinut:
• „OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă;”
2. Articolul 2 – „Durata contractului”, alin.1 se modifică şi va avea
următorul conŃinut:
„(1) Prezentul contract de finanŃare intră în vigoare la data semnării de
către reprezentantul legal al AMPOSDRU, după ce contractul a fost semnat,
în prealabil, de către reprezentantul legal al Beneficiarului.”
3. Articolul 2 - „Durata contractului”, alin.2 se înlocuieşte şi va avea
următorul conŃinut:
„(2) Data de începere a implementării Proiectului va fi prima zi lucrătoare a
lunii următoare datei intrării în vigoare a contractului. În situaŃii bine
justificate AMPOSDRU poate decide prelungirea acestui termen ca urmare a
solicitării Beneficiarului.”
4. Articolul 3 – „FinanŃarea proiectului”, alin.3 se modifică şi va avea
următorul conŃinut:
„(3) Valoarea cheltuielilor generale de administraŃie va fi acordată în
procent de …% din valoarea totală a costurilor directe eligibile.”
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Proiecte implementate la nivel naŃional, multi-regional sau sectorial.
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5. Articolul 5 – „Acordarea prefinanŃării”, alin.2 se completează şi va avea
următorul conŃinut:
„(2) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale
şi entităŃile aflate în subordine sau în coordonare finanŃate integral din
bugetele acestora, nu pot solicita sume cu titlu de prefinanŃare, aceste
fonduri fiind asigurate integral din bugetul propriu.”
6. Articolul 5 – „Acordarea prefinanŃării”, alin.8 se modifică şi va avea
următorul conŃinut:
„(8) Numărul tranşelor de prefinanŃare acordate conform art.5 alin.(6) şi
art.5 alin.(7) sunt stabilite după cum urmează:
proiect cu durată de implementare de până la 1 an, inclusiv: o
a)
tranşă de prefinanŃare;
b)
proiect cu durată de implementare între 1 an şi 2 ani, inclusiv:
două tranşe de prefinanŃare;
c)
proiect cu durată de implementare între 2 ani şi 3 ani, inclusiv:
trei tranşe de prefinanŃare.”
7. Articolul 6 – „Recuperarea prefginanŃării”, alin.1 se completează şi va
avea următorul conŃinut:
„(1) Sumele acordate cu titlu de prefinanŃare se vor recupera prin
deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui
procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile certificate de AMPOSDRU
(excluzând contribuŃia proprie a Beneficiarului şi contravaloarea TVA).
Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară AMPOSDRU
va putea aplica un procent de recuperare a prefinanŃării diferit de cel
menŃionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanŃării să fie recuperată
integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare.”
8. Articolul 7 – „Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului şi
rambursarea finală”, alin.3, litera c) se modifică şi va avea următorul
conŃinut:
„(3) c) pentru proiectele cu durata între doi ani şi trei ani, inclusiv: 5% din
valoarea totală eligibilă a proiectului, luând în considerare prevederile
articolului 6, alineatul (1).”
9.

Articolul 7 – „Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului
şi rambursarea finală”, alin.10 se completează şi va avea următorul
conŃinut:
„(10) Toate documentele suport justificative aferente activităŃilor derulate în
cadrul Proiectului vor avea aplicată de către responsabilul financiar ştampila
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cu menŃiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU” şi Numărul de
identificare al contractului.”
10.

Articolul 9 – „OligaŃiile părŃilor”, „A. ObligaŃiile Beneficiarului”, alin.17
se completează şi va avea următorul conŃinut:
„(17) Beneficiarul va solicita AMPOSDRU încheierea unui act adiŃional pentru
aspectele menŃionate la art.9 A(16) cu cel puŃin 30 (treizeci) de zile înainte
de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte, cu excepŃia
solicitării de încheiere a unui act adiŃional privind prelungirea
perioadei de implementare prevăzută la art.2 alin.(3) care va fi
realizată cu respectarea termenului prevăzut la art.(12) alin.(2).
Actul adiŃional va fi considerat valabil numai dacă a fost făcut în
conformitate cu Anexa 10 - Act adiŃional, semnat de către reprezentantul
legal şi ştampilat corespunzător. Un act adiŃional nu poate avea scopul sau
efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuŃie decizia
de acordare a finanŃării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului
tratamentului egal al solicitanŃilor.”
Articolul 9 – „OligaŃiile părŃilor”, „A. ObligaŃiile Beneficiarului”, alin.23
se completează şi va avea următorul conŃinut:
„(23) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la art.9.A alin.(22),
Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaŃiile
unde se implementează sau a fost implementat proiectul în conformitate cu
art.2 alin.(2), art.9.A alin.(24) şi art.9.A alin.(27), inclusiv acces la
sistemele informatice şi să pună la dispoziŃie documentele solicitate privind
gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport de hârtie, cât şi
în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate
astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze
AMPOSDRU cu privire la locaŃia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei)
zile de la transmiterea solicitării.”
11.

12.

Articolul 9 – „OligaŃiile părŃilor”, „B. ObligaŃiile AMPOSDRU sau OI
[numele organismului acronim]”, alin.5 se completează şi va avea
următorul conŃinut:
„(5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maxim
45 (patruzecişicinci) de zile de la data înregistrării cererii de rambursare la
AMPOSDRU/OI. Termenul de 45 (patruzecişicinci) de zile se suspendă
în cazul în care beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu
respectarea condiŃiilor din prezentul contract. Beneficiarul care are
calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi
beneficiarul care reprezintă entitate aflată în subordinea sau în
coordonarea acestuia şi care este finanŃat integral de la bugetele
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acestuia, va primi din partea AMPOSDRU o notificare privind
validarea cheltuielilor privind contribuŃia comunitară la finanŃarea
acordată şi care au fost declarate prin cererile de rambursare iar
ulterior virate de către AMPOSDRU ca venit la bugetul din care a
fost finanŃat proiectul respectiv.”
13. Articolul 16 – „Anexele contractului”
Anexa 18 „Notificare de demarare a proiectului” se elimină.
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