
CONTRACT DE FINANŢARE 
Nr. ................. / .......................

Încheiat între:
1. Ministerul  Mediului  şi  Dezvoltării  Durabile, cu  sediul  în  Bulevardul  Libertăţii  nr.12, 

sector  5,  Bucureşti,  tel.  021.335.35.65,  fax  021.316.06.78,  cod  de  înregistrare  fiscală 
16335444,  prin  Direcţia  Generală  pentru  Managementul  Instrumentelor  Structurale,  în 
calitate de  Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial  „Mediu” 
(denumită în continuare „AM”) reprezentat legal de Liliana CHIRILĂ, în funcţia de director 
general, pe de o parte 

şi

2. S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi, cod unic de înregistrare fiscală ..., numar de înregistrare în 
Registrul  Comerţului...........,   Str.   Progresul,  Bloc  BBB,   Localitatea  Călăraşi,  Judetul 
Călăraşi, cod postal 910001, tel 0242.313.765, fax .0242.311.923,  reprezentată prin Claudiu 
IORGOVICI în calitate de director general şi prin Mircea TOMA în calitate de manager de 
proiect, denumit în continuare Beneficiar, pe de altã parte. 

(1) Părţile au convenit la încheierea prezentului  Contract de finanţare  (denumit în continuare 
„Contract”), în  baza  Deciziei  de  Aprobare  nr.C(2008)  1390  din  data  de  09.04.2008  a 
Comisiei  Europene şi  a  Ordinului  nr.  981  din  25.08.2008  al  ministrului  mediului  şi 
dezvoltării durabile,

 în următoarele condiţii: 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Toţi termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în cuprinsul Ghidului solicitantului Axa 
Prioritară I POS Mediu şi vor fi interpretaţi în conformitate cu prevederile acestuia. 

În  conformitate  cu  termenii  definiţi  în  „Ghidul  solicitantului”,  abrevierile  din  cuprinsul 
prezentului contract au următoarea semnificaţie:
AM – Autoritatea de Management
ACP–Autoritatea de Certificare şi Plată 
AA – Autoritatea de Audit
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Acordul  -  Acordul  privind  managementul  financiar  şi  controlul  la  nivelul  Programului 
Operaţional Sectorial “Mediu”, aferent perioadei de programare financiară 2007-2013, încheiat 
la  data  de  9.11.2007,  între  Ministerul  Economiei  şi  Finanţelor,  în  calitate  de  Autoritate  de 
Certificare şi Plată şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în calitate de Autoritate de 
Management;
OI – Organismul Intermediar
FC – Fondul de Coeziune
POS Mediu - Programul Operaţional Sectorial „Mediu”

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării 

nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 003, conform 
Deciziei  de  Aprobare  nr.C(2008)  1390  din  data  de  09.04.2008  a  Comisiei  Europene, 
intitulat:  ,,EXTINDEREA  SI  REABILITAREA  SISTEMELOR  DE ALIMENTARE CU 
APA SI DE CANALIZARE IN JUDETUL CALARASI’’ (denumit în continuare „Proiect”) 
şi a Ordinului nr.981 din 25.08.2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 
prezentul Contract, conform legislaţiei în vigoare, pe care Beneficiarul declară ca le cunoaşte 
şi le acceptă.

(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi 
completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie  şi Anexele acesteia 
fac parte integrantă din prezentul contract.

(4) Beneficiarul  acceptă  finanţarea  nerambursabilă  şi  îşi  asumă  obligaţia  de  a  implementa 
Proiectul  în  conformitate  cu  prevederile  cuprinse  în  prezentul  Contract  şi  cu  legislaţia 
naţională şi comunitară.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele parţi. 
(2) Durata contractului este cea prevazută în conţinutul Cererii de Finanţare (conform capitol D, 

subcapitolul D1 ), respectiv 62 de luni.
(3) Beneficiarul  poate  solicita,  printr-o  notificare  transmisă  către  AM,  prelungirea  duratei 

Contractului, în baza documentelor justificative transmise cu cel putin 60 de zile înainte de 
sfarşitul perioadei de implementare a Proiectului,  cu condiţia ca această prelungire să nu 
exceadă  perioadei  de  acordare  a  finanţării  pentru  POS MEDIU  2007-2013.  Prelungirea 
contractului va fi efectuată în aceste condiţii în baza unui act adiţional la contract, numai 
dacă există acordul prealabil, în scris, al AM.

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI 

(1) Valoarea  totală  a  Proiectului,  fără  TVA,  este  de  370.080.087  lei 
(treisuteşaptezecimilioaneoptzecimiioptzecişişapte  lei),  în conformitate  cu  Ordinul  nr.981 
din 25.08.2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile , din care:

- valoarea eligibilă, conform POS Mediu şi în conformitate cu Decizia  de 
Aprobare  nr.  C(2008)  1390,  din  data  de  09.04.2008  a  Comisiei 
Europene,  este  de  356.311.677  lei  (finanţare  nerambursabilă  şi 
contribuţia beneficiarului din bugetul local)

- valoare  proiect  alta  decât  cea  eligibilă,  conform POS Mediu,  este  de 
13.768.410 lei
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după cum urmează: 
lei

Valoarea 
totală  a 

proiectului
fara TVA

Valoarea 
eligibilă a 

Proiectului, 
conform POS 

Mediu

din care: Valoarea 
proiectului, 

alta decât cea 
eligibilă 

conform POS 
Mediu, fără 

TVA

TVA, din care:

Valoarea TVA 
aferentă valorii 

eligibile a 
proiectului 

conform POS 
Mediu

Valoare TVA 
aferentă altei 

valori decât cea 
eligibilă 

conform POS 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din  FC

şi buget de stat

Contribuţia 
beneficiarului din 

bugetul local

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) (lei)
1 = 2 + 7 2 = 3 +5 3 4=3/2 5 6=5/2 7 8 9

370.080.087 356.311.677 349.185.444 98 7.126.233 2 13.768.410 67.441.153 2.606.026

(2) Valoarea eligibilă conform POS Mediu este formată din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat 
şi Buget Local şi reprezintă, conform Art.55 alin.(2) din Regulamentul CE nr. 1083/2006, 
valoarea reală a costului de investiţie a proiectului, după deducerea valorii reale a veniturilor 
nete realizate în urma acestei investiţii.

(3) Valoarea  în  lei  a  proiectului  a  fost  stabilită,  pe  baza  cursului  Infor-euro,  valabil  la  data 
emiterii Deciziei de aprobare, respectiv 1 Euro =3,7212 Lei.

(4) Valoarea totală a proiectului, defalcată pe surse de finanaţare, este evidenţiată în Anexa I.1.

(5) În cazul majorării valorii totale a proiectului, intervenită ca urmare a modificării Proiectului, 
valoarea prevazută la art.3 alin.(1) poate fi modificată numai prin act adiţional la prezentul 
Contract, în baza aprobării scrise, prealabile a AM, conform justificărilor transmise de către 
Beneficiar  privind  necesitatea  majorării  şi  modalitatea  în  care  aceasta  afectează 
implementarea Proiectului.

(6) În valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu sunt incluse cheltuieli  de personal 
aferente  Unităţii  de  implementare  a  proiectului,  în  valoare  de  maxim  1.410.726  lei  şi 
cheltuieli pentru efectuarea auditului proiectului, în valoare de maxim 473.965 lei.

ARTICOLUL 4 – VALOAREA CONTRACTULUI 

(1) Valoarea  prezentului  contract  este  de  349.185.444 lei,  fără  TVA,  reprezentând  98% din 
valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu, pe care beneficiarul are dreptul să o solicite 
la rambursare din FC şi bugetul de stat.

(2) În  cazul  în  care  la  terminarea  perioadei  de  implementare  a  Proiectului  valoarea  totală 
eligibilă va fi mai mică decât valoarea eligibilă prevăzută la art.3 alin.(1), suma transferată de 
ACP se va reduce corespunzător,  prin aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de 
către AM POS Mediu a procentelor prezentate în tabelul de la art. 3, alin (1).

(3) Dacă la 31.12.2010 se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii 
şi planul financiar menţionate la art.7 alin.2, care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în 
termen a proiectului, AM îşi rezervă dreptul ca începând cu iunie 2011 să diminueze valoarea 
prezentului contract de finanţare cu contravaloarea contractelor din cadrul proiectului care 
pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul contract de finanţare.
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(4) AM îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea stabilită la art. 4, alin (1), dacă într-o perioadă 
de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului condiţiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază 
semnificativ  de  la  prevederile  iniţiale  privind  determinarea  nivelului  de  finanţare 
nerambursabilă şi/sau dacă apar alte modificari ce:

i. afectează natura operării, condiţiile de implementare sau oferă unui organism 
privat ori public avantaje ilicite;

ii. rezultă  fie  dintr-o  modificare  a  naturii  proprietăţii  asupra  oricărei  părţi  a 
infrastructurii  finanţate,  fie  dintr-o  încetare  sau  modificare  materială  a 
modului de operare.

Aceasta modificare va fi recuperata de la Beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare.

ARTICOLUL 5 – ASIGURAREA COFINANŢĂRII ŞI A CHELTUIELILOR , ALTELE 
DECÂT CELE ELIGIBILE
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1) Beneficiarul este obligat să cuprindă în bugetul său, sumele necesare finanţării cheltuielilor 
aferente valorii proiectului, altele  decât cele eligibile conform POS, prevazute la Art.3, alin. 
(1).

2)  Disponibilităţile  din  fondurile  aferente  fondului  de  coeziune,  din  contribuţia  publică 
naţională  (buget  de  stat,  buget  local)  şi  contribuţia  proprie  a  beneficiarului,  destinate 
finanţării/cofinanţării/  prefinanţării  rămase  în  conturile  beneficiarului  la  sfârşitul  anului 
bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

3) Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „„ECOAQUA””,  în  calitate  de  responsabil  de 
coordonarea implementării Proiectului, va răspunde de asigurarea contribuţiei din bugetele 
locale necesare cofinanţării proiectului, în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliilor 
Locale/Consiliului Judeţean, emise de către acestea şi care fac parte integrantă din Cererea de 
Finanţare.

4) Beneficiarul  se  obligă  să  asigure  suma  privind  cofinanţarea  proiectului  din  surse 
proprii/credite  bancare,  bugete  locale,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  3,  alin.(1), 
corespunzător Anexei I.1.

5) În  cazul  în  care  contribuţia  beneficiarului  din  surse  proprii  este  asigurată  prin   credite 
bancare,  Beneficiarul  va ataşa copie după Contractul/Contractele  de împrumut încheiat(e) 
între Beneficiar şi bancă, înaintea prezentării celei de a IV- a Cereri de Rambursare, dar nu 
mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului contract.

6) În  cazul  nerespectării  acestei  condiţii,  AM  îşi  rezervă  dreptul  de  a  sista  rambursarea 
cheltuielilor şi/sau rezilierea prezentului contract.

7) Pentru  orice  modificare  survenită  pe  durata  implementării  proiectului,  privind  asigurarea 
cofinanţării din surse proprii, credit bancar, buget local, Beneficiarul se obligă să informeze 
AM,  prin  transmiterea,  în  termen  de  3  zile  lucrătoare  de  la  data  modificării,  a  copiei 
documentului care atestă acest fapt.

8) Pentru asigurarea  finanţării  proiectului din surse proprii/credite bancare,  bugete locale,  cu 
excepţia TVA, Beneficiarul va ataşa la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecărui 
an calendaristic copii după documentele care dovedesc existenţa surselor necesare, precum şi 
disponibilitatea fondurilor respective, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi a 
Planului financiar actualizat, conform art.7, alin. (2).

9) În  cazul  în  care  Beneficiarul  nu  face  dovada  utilizării  cofinanţării  şi  a  finanţării  altor 
cheltuieli decât cele eligibile, AM va notifica Beneficiarul, care are obligaţia ca în termen de 
90 zile calendaristice să remedieze situaţia.

10) În cazul în care Beneficiarul nu transmite anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a 
sumelor aferente asigurării cofinanţării şi a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepţia 
TVA, AM poate sista rambursarea cheltuielilor până la remedierea situaţiei şi chiar rezilia 
Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără 
orice altă formalitate.

11) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale stabilite au caracter previzional şi se 
reflectă în anexa la bugetul Beneficiarului.
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ARTICOLUL 6 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

(1) Cheltuielile  sunt  considerate  eligibile  dacă  sunt  în  conformitate  cu  prevederile  H.G.  nr. 
759/2007,  privind  regulile  de  eligibilitate  a  cheltuielilor  efectuate  în  cadrul  operaţiunilor 
finanţate  prin  programele  operaţionale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale 
Ordinului  comun  al  ministrului  mediului  si  dezvoltării  durabile  nr.1453/21.09.2007 şi  al 
ministrului  economiei  şi  finanţelor  nr.  1309/21.09.2007  pentru  aprobarea  categoriilor  de 
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial de 
Mediu 2007-2013.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol sunt eligibile, cu condiţia ca acestea să 
fie cuprinse în Cererea de Finanţare la prezentul Contract şi sunt efectuate în conformitate cu 
termenii şi condiţiile prezentului Contract.

(3) Proiectul devine integral/parţial neeligibil dacă intervin modificările menţionate la art. 4, alin 
(4).

(4) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM şi OI în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
apariţiei oricărei modificări prevăzute la alin.(3) al prezentului articol.

(5) În cazul apariţiei evenimentelor prevăzute la alin.3 de mai sus, finanţarea nerambursabilă va 
fi sistată. Finanţarea acordată până la data prevăzută la alin.4 de mai sus, sau până la data 
constatării  de către AM a apariţiei  evenimentelor prevăzute la alin.3 de mai sus, inclusiv 
dobânzile, majorările de întârziere, comisioane bancare, precum şi orice alte sume stabilite de 
lege în sarcina Beneficiarului, vor fi recuperate conform prevederilor prezentului contract şi a 
prevederilor legale aplicabile.

(6) În  cazul  în  care  obiectivele/investiţiile  finanţate  nu  sunt  folosite  conform  prevederilor 
prezentului  contract  şi  prevederilor  legale,  precum  şi  în  cazul  în  care  acestea  au  fost 
înstrăinate într-o perioada de 5 (cinci) ani după terminarea perioadei prevăzute la art.2 alin.2 
al  prezentului  contract,  finanţarea  acordată,  inclusiv  dobânzile,  majorările  de  întârziere, 
comisioane bancare, precum şi orice alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului vor 
fi recuperate conform prevederilor prezentului contract şi a prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 7 – PREFINANŢAREA ŞI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1) Valoarea prefinanţării ce se acordă este de 53.446.751 lei, reprezentând aproximativ 15% 
din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  conform  POS  Mediu,  cu  respectarea  prevederilor 
legislaţiei în vigoare.

(2) În maxim 30 de zile de la data semnării prezentului contract, dar anterior transmiterii cererii 
de prefinanţare,  Beneficiarul  are obligaţia  de a transmite  la AM următoarele  documente, 
semnate de managerul de proiect şi aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului: Planul 
de Achiziţii actualizat, Planul Financiar necesar implementării întregului proiect actualizat şi 
defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2, potrivit POS Mediu, Planul 
anual de rambursare, Organigrama structurii desemnate pentru implementarea proiectului, 
Dovada  constituirii  Fondului  de  întretinere,  înlocuire  şi  dezvoltare,  precum  şi  dovada 
creşterii  tarifelor,  pentru serviciile  de apă şi  apă uzată,  în  termeni  reali  şi  cu procentele 
prevăzute în cererea de finanţare.

(3) Beneficiarul va întocmi şi va transmite  cererea de prefinanţare,  cererile  de rambursare şi 
rapoartele de progres la AM şi/sau OI, în conformitate cu prevederile Anexei IV – Măsuri  
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privind  prefinanţarea,  rambursarea  cheltuielilor,  contabilitatea  şi  organizarea 
beneficiarului

(4) Condiţiile  de  acordare  a  prefinanţării  sunt  prevăzute  în  Anexa  IV –  Măsuri  privind 
prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea şi organizarea beneficiarului

(5) Prefinanţarea se recuperează în procent de 15% din valoarea fiecărei cereri de rambursare, 
începând cu prima Cerere de Rambursare,  urmând ca la penultima cerere de rambursare 
procentul să se modifice, astfel încât suma aferentă prefinanţării să fie recuperată integral 
înainte de ultima cerere de rambursare.

(6) Prefinanţarea se va acorda de către ACP, prin transfer direct, în baza prevederilor legale şi a 
Acordului încheiat între AM şi ACP, în conformitate cu prevederile  Anexei IV -   Măsuri 
privind  prefinanţarea,  rambursarea  cheltuielilor,  contabilitatea  şi  organizarea 
beneficiarului, pe baza cererii de prefinanţare înaintate de către Beneficiar la AM.

(7) În  cazul  în  care,  într-un  interval  de  6  luni  de  la  primirea  prefinanţării,  Beneficiarul  nu 
transmite la OI nici o Cerere de Rambursare care îndeplineşte condiţiile impuse în  Anexa 
IV- Măsuri privind prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea şi organizarea  
beneficiarului, AM va putea începe recuperarea sumei reprezentând prefinanţarea. În cazul 
în care Beneficiarul nu restituie în întregime sumele încasate necuvenit, AM va proceda la 
recuperarea acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

(8) Rambursarea  cheltuielilor  se  va  efectua  de  către  ACP  în  baza  prevederilor  legale  şi  a 
Acordului încheiat între AM şi ACP, prin transfer direct în contul Beneficiarului prevăzut la 
alin.15  de  mai  jos,  în  conformitate  cu  prevederile  Anexei  IV -  Măsuri  privind 
prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea şi organizarea beneficiarului, pe 
baza cererilor de rambursare înaintate de către Beneficiar la OI.

(9) Autorizarea  cheltuielilor  eligibile  solicitate  în  cererile  de  rambursare  se  face  în  urma 
verificărilor, de către OI şi/sau AM,  a Cererii de Rambursare şi  a documentelor suport 
prezentate de Beneficiar în Dosarul Cererii de Rambursare, conform prevederilor din Anexa 
IV - Măsuri  privind  prefinanţarea,  rambursarea  cheltuielilor,  contabilitatea  şi  
organizarea beneficiarului.

(10) Valoarea  cumulată  a  cheltuielilor  eligibile  rambursate  Beneficiarului,  înainte  de  ultima 
cerere de rambursare, va fi de maxim 97 % din valoarea prevazută la art.4, alin.(1).

(11) La fiecare cerere de rambursare beneficiarul poate primi 98% din valoarea cheltuielilor 
eligibile  autorizate  de  AM,  până  la  concurenţa  sumei  de  maxim  97%  din  valoarea 
prezentului  contract.  Sumele care  depăşesc 90% din valoarea prezentului  contract,  vor fi 
rambursate în cuantum de până la 97% numai în condiţiile în care Beneficiarul face dovada 
plăţii  a cel puţin 80% din diferenţa sumelor prevazute la art.3, alin. (1) şi art.4, alin.(1). 
Restul de 3% va fi rambursat Beneficiarului numai după aprobarea cererii de rambursare 
finală, cumulativ cu constatarea îndeplinirii integrale a obiectivelor proiectului.

(12) În urma încheierii verificărilor asupra Cererii de Prefinanţare / Cererii de Rambursare la 
nivelul  OI  şi/sau  AM, după  autorizarea  plăţii  realizată  la  nivelul  AM, Beneficiarul  este 
notificat  de către OI prin fax,  privind suma autorizată  la plata,  suma respinsă la plată  şi 
motivul  respingerii.  După  primirea  notificării  prin  fax,  în  termen  de  5  zile  lucrătoare, 
Beneficiarul  va întocmi şi  va transmite  prin fax,  la  OI, Declaraţia  Beneficiarului  privind 
acceptul sumei respinse la plată, ataşatã la notificare.
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(13) Dosarul  ultimei  Cereri  de  Rambursare  va  fi  aprobat  după  îndeplinirea  următoarelor 
condiţii:

i. recuperarea prefinanţării;
ii. efectuarea integrală a plăţilor din buget local şi din contribuţia beneficiarului;
iii. îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului.

(14) Acordarea prefinanţării şi rambursării cheltuielilor eligibile şi a sumelor pentru acoperirea 
plăţii TVA, după caz, se va efectua în lei, în contul IBAN nr:

denumirea şi adresa Trezoreriei: Trezoreria Municipiului Călăraşi
titular cont: 

(15) Beneficiarul  are  obligaţia  ca  la  semnarea  Contractului  de  Finanţare  să  prezinte  toată 
corespondenţa aferentă deschiderii contului la trezorerie.

(16) Beneficiarul are obligaţia ca odată cu primul Dosar al Cererii de Rambursare să depună o 
declaraţie pe proprie raspundere, cu privire la toate conturile bancare pe care le deţine, care 
au legatură cu proiectul. Orice modificare a acestora va fi adusă la cunostinţa AM în termen 
de 3 zile lucratoare de la data deschiderii/închiderii unui cont aparţinând Beneficiarului.

ARTICOLUL 8 – RECONCILIEREA BENEFICIAR – AM – ACP

(1) Până pe data de 10 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului, Beneficiarul va primi de la 
AM o notificare prin care va fi înştiinţat ca până în data de 20 a lunii respective să transmită la 
AM documentele necesare în vederea reconcilierii:

- fişa contului de disponibil
- notificarea  Beneficiarului  pentru confirmare privind sumele  primite  sau transferate  de 

la/la ACP.

(2) Până pe data de 27 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului, pe baza reconcilierii, AM 
transmite  la  ACP o notificare,  în  care  precizează  rezultatul  reconcilierii,  anexând o  copie  a 
reconcilierii.

(3) În  cazul  în  care  există  diferenţe  între  ACP  şi  Beneficiar,  AM  va  verifica  documentele 
existente  la  sediul  AM sau,  după caz,  va efectua  o misiune  de control  la  Beneficiar,  pentru 
identificarea  aspectelor care au condus la apariţia acestor diferenţe.

(4) Beneficiarul va fi notificat despre rezultatul reconcilierii AM – ACP.

ARTICOLUL 9 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

a) Obligaţiile Beneficiarului

Implementare 
(1) Beneficiarul  se  obligă  să  asigure  implementarea  Proiectului,  cu  maximum  de 
profesionalism şi  eficienţă,  în  conformitate  cu  cele  mai  bune  practici  în  domeniul  vizat,  cu 
prevederile Cererii  de finanţare  anexată,  cu prevederile  prezentului  contract  şi cu respectarea 
legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM 
şi OI pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de 
Finanţare.
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(2) Planul Financiar se poate modifica pe parcursul implementării  proiectului,  la solicitarea 
Beneficiarului, dar  numai cu aprobarea AM şi numai în condiţii bine justificate, pe baza unor 
documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestei modificări.

(3) Beneficiarul implementează proiectul aprobat,  pornind de la valoarea devizului general la 
data  aprobării  studiului  de  fezabilitate,  actualizată  pe  propria  răspundere,  pe  baza  indicilor 
preţurilor de consum lunari (total) comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, pe perioada de 
implementare a proiectului, conform legislaţiei naţionale privind investiţiile publice.

(4) Beneficiarul se obligă sa prezinte AM:
i. Planul anual de rambursare  (Anexa IVa), stabilit în baza Planului Financiar, în prima luna a 
primului trimestru din fiecare an;
ii. Dovezile privind creşterile de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea 
de finantare, începând cu al III-lea trimestru al fiecărui an.

(5) Pe toată perioada de implementare a Proiectului,  respectiv până la atingerea integrală a 
obiectivelor  proiectului,  Beneficiarul  se  obligă  să  transmită,  lunar,  informaţiile  cuprinse  în 
formatul Cererii de Rambursare referitoare la stadiul derulării Proiectului/contractelor, asigurării 
finanţării pe surse de finanţare, etc.

(6) Beneficiarul se obligă să transmită AM, pe perioada de implementare a proiectului, până la 
data  de  10  ale  lunii  anterioare  trimestrului,  estimările  privind  sumele  ce  vor  fi  solicitate  la 
rambursare în cursul trimestrului ce va urma, conform prevederilor Anexei IVb.

(7) Beneficiarul se obligă să transmită Autoritaţii de Management, în vederea avizării, orice 
intenţie de modificare/completare a Contractului de Delegare a gestiunii  încheiat între ADI şi 
Operatorul Regional.

Audit şi control

(8) Beneficiarul se obligă:
a. să furnizeze orice documente, informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 

Proiect, solicitate de către AM/OI, ACP, AA, Comisia Europeana sau orice alt 
organism  abilitat  să  verifice  sau  să  realizeze  auditul  asupra  modului  de 
implementare a Proiectelor cofinanţate din instrumentele structurale, la cerere şi 
în termen;

b. să  asigure  disponbilitatea  şi  prezenţa  personalului  implicat  în  implementarea 
Proiectului, precum şi a managerului de proiect, pe întreaga durata a verificărilor;

c. să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului (on-the-
spot), accesul la toate documentele aferente proiectului finanţat, precum şi de a 
permite accesul necondiţionat în sedii, terenuri sau în orice alte spaţii folosite în 
scopuri economice, autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum 
şi  serviciilor  Comsiei  Europene  şi  Curţii  Europene  de  Conturi,  în  limitele 
competenţelor care le revin.

(9) În  exercitarea  atribuţiilor  de  control,  reprezentanţii  serviciului  specializat  al  Comisiei 
Europene  –  Oficiul  European  pentru  Lupta  Antifraudă  –  OLAF,  precum  şi  reprezentanţii 
Departamentului pentru Lupta Antifraudă , efectuează controale la faţa locului,  iau declaraţii, 
solicită toate documentele şi informaţiile necesare.

9



(10) Beneficiarul  se  obligă  sa  pună  la  dispoziţia  reprezentanţilor  desemnaţi  de  Ministerul 
Economiei  şi  Finanţelor,  AM,  OI,  ACP,  AA,  Comisia  Europeană,  precum şi  altor  instituţii 
publice cu atribuţii de control, ori de câte ori li se cere, toate documentele solicitate, timp de 5 
ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.

(11) Beneficiarul se obligă să asigure o pistă de audit pentru a permite efectuarea controlului de 
către  autoritaţile  naţionale  cu  atribuţii  de  control  şi  audit,  precum şi  de  către  reprezentanţii 
Comisiei Europene, Oficiului European Anti-Fraudă, al Curţii Europene a Auditorilor şi al Curţii 
de Conturi a Comisiei Europene.

Politici comunitare şi naţionale
(12) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare referitoare la 
asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, ajutorul de stat, egalitatea de 
şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

Achizitii publice
(13) Beneficiarul se obligă să respecte legislaţia în domeniul achiziţiilor publice şi va transmite 
OI/AM  rezultatul  verificărilor  efectuate  de  instituţiile  abilitate,  pe  toată  perioada  de 
implementare a proiectului.  Nerespectarea acestei  obligaţii  conduce la neeligibilitatea parţială 
sau totală a contractului/contractelor încheiate în cadrul proiectului.

(14) Beneficiarul  se  obligă  să  transmită  la  AM,  în  maxim  (5)  cinci  zile  de  la  semnarea 
contractelor, cate o copie a acestora şi a anunturilor de atribuire. În cazurile în care nu a existat 
controlul organismelor abilitate privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, la solicitarea 
AM,  beneficiarul  va  transmite  fişa  de  date,  procesul  verbal  de  deschidere  a  procedurii  de 
achiziţie,  raportul  de  evaluare  cu  anexe,  modul  de  soluţionare  a  contestaţiilor  precum  şi 
declaraţia beneficiarului privind derularea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(15) În  cazul  solicitării  decontării  cheltuielilor  eligibile  efectuate  de  Beneficiar  înainte  de 
intrarea în vigoare a prezentului Contract de Finanţare, Beneficiarul va prezenta documentaţia 
care  să  ateste  respectarea  legislaţiei  naţionale  în  domeniul  achiziţiilor  publice,  ca  o  condiţie 
obligatorie.

Evidenţa contabilă 
(16) Beneficiarul se obligă să ţină evidenţa contabilă, folosind conturi analitice distincte, prin 
efectuarea  de înregistrari  contabile  separate,  cronologic  şi  sistematic,  pentru toate  sursele  de 
finanţare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacţiilor, în baza documentelor originale, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a prevederilor din Anexa IV - Măsuri privind  
prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea şi organizarea beneficiarului.

Evaluare
(17) Beneficiarul  se  obligă  să  furnizeze  AM sau  altei  structuri  care  o  reprezintă,  Comisiei 
Europene  şi/sau  reprezentanţilor  săi  autorizaţi,  orice  document  sau  informaţie,  în  termenul 
solicitat,  în  vederea  evaluării  Programului  Operaţional  şi/sau  a  Proiectului  implementat.  Cu 
acordul AM, rezultatul evaluării va fi pus la dispoziţia Beneficiarului.
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Verificarea cheltuielilor
(18) Beneficiarul  se  obligă  să  pună la  dispoziţia  AM, OI,  ACP, AA, Comisiei  Europene  şi 
oricărui alt organism abilitat să verifice pe parcursul implementării Proiectului modul de utilizare 
a  finanţării  nerambursabile,  documentele  solicitate,  la  cerere  şi  în  termen şi  să asigure toate 
condiţiile  pentru  efectuarea  verificărilor  la  faţa  locului  (on-the-spot)  şi  după  finalizarea 
Proiectului,  pe  o  perioadă  de 5 ani  de la  data  închiderii  oficiale  a  Programului  Operaţional 
Sectorial Mediu 2007-2013. În cazul nerespectăii acestei prevederi, Beneficiarul este obligat să 
restituie  întreaga  sumă  primită,  aferentă  Proiectului,  reprezentând  asistenţa  financiară 
nerambursabilă, precum şi orice alte cheltuieli/costuri aferente.

Păstrarea documentelor
(19) Beneficiarul se obligă să îndosarieze şi să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile aferente Proiectului, privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia, în 
vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, 
astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor. Documentele vor fi păstrate 
într-o locaţie unică, de unde să poată fi recuperate cu uşurinţă atunci când acest lucru se impune. 
În vederea manipulării şi conservării documentelor, Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare 
eficient,  care va fi  menţinut  la nivel optim,  în permanenţă,  de către o echipa desemnată din 
rândul personalului Beneficiarului. Toate documentele vor fi păstrate pe perioada implementării 
Proiectului, inclusiv pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional în 
cadrul căruia este finanţat prezentul Proiect.

(20) Beneficiarul  se  obligă  să  permită  accesul  în spaţiile  unde se implementează  sau a fost 
implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi 
fişierele informatice aferente Proiectului, în acest sens informând AM cu privire la locul arhivării 
documentelor.

b) Obligaţiile AM

(1) AM se obligă să efectueze controlul managementului tehnic, financiar şi administrativ al 
procesului de implementare a Proiectului.

(2) AM  se  obligă  să  informeze  Beneficiarul  despre  data  închiderii  oficiale  a  Programului 
Operaţional Sectorial Mediu.

(3) AM se obligă să informeze Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.

(4) AM se obligă să verifice, ori de câte ori consideră necesar, prin misiuni la faţa locului, dacă 
toate cheltuielile declarate de către Beneficiar pentru operaţiuni sunt reale, au fost suportate 
efectiv de acesta şi sunt în conformitate cu regulile comunitare şi naţionale, dacă produsele 
au fost furnizate / serviciile au fost prestate / lucrările au fost realizate în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract, dacă cererile de rambursare sunt corecte.

(5) În termen de şase luni de la semnarea Contractului de Finanţare, AM şi/sau OI vor efectua la 
Beneficiar o misiune de verificare a organizării UIP.

(6)  După  prima  Cerere  de  Rambursare,  AM/OI  va  efectua  prima  misiune  de  verificare  a 
Beneficiarului, inclusiv contabilitatea acestuia.
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(7) AM se obligă să informeze Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările 
formulate  de  AA si  de  către  Comisia  Europeanã,  cu  impact  asupra  Proiectului  finanţat  prin 
intermediul prezentului Contract.
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(8)  AM pe  parcursul  implementării  Proiectului,  în  scopul  bunei  implementări  a  acestuia,  a 
contractului  de finanţare  şi  a finalizării  la timp a proiectului  va emite  instrucţiuni,  dacă este 
cazul, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar de la data primirii de către acesta.

ARTICOLUL 10 – RĂSPUNDERE

(1) Beneficiarul  îşi  va asuma integral  răspunderea pentru prejudiciile  cauzate  atât 
AM, OI, ACP, terţilor, organismelor care participã la implementarea proiectului 
cât şi contractanţilor săi, pe tot parcursul implementării Proiectului.
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(2) AM,  OI  si  ACP  sunt  exonerate  de  orice  responsabilităţi  asociate,  cu  orice 
pretenţii  sau  acţiuni  apărute  ca  rezultat  al  încălcării  prevederilor  prezentului 
contract, oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente de către Beneficiar, de 
către  angajaţii  Beneficiarului,  sau  de  către  orice  alte  persoane  de  care 
acesta/aceştia  sunt  răspunzători,  sau  care  au  ca  rezultat  violarea  drepturilor 
oricăror terţe părţi din culpa Beneficiarului.

(3) În cazul în care Beneficiarul încalcă oricare dintre obligaţiile stabilite în cadrul 
prezentului Contract, care generează obligaţii de platã în sarcina AM/OI şi/sau a 
ACP,  acesta va  fi  răspunzător  pentru  returnarea  sumelor  astfel  plătite  şi  va 
suporta, de asemenea,  majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de lege.

(4) În cazul oricăror nerespectări/întârzieri  în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de 
lege în sarcina ACP, dacă diferendul nu a putut fi soluţionat pe cale amiabila, 
Beneficiarul,  are posibilitatea de a  promova o acţiune directa împotriva ACP, 
astfel încât AM şi OI sunt exonerate de orice răspundere.

ARTICOLUL 11 – CONFIDENŢIALITATE

(1) Părţile  se  angajează  să  păstreze  confidenţialitatea  documentelor,  materialelor,  datelor  şi 
informaţiilor în legătură cu Proiectul.

(2) Nu sunt considerate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în 
scop  publicitar  pentru  informarea  şi  promovarea  utilizării  Instrumentelor  Structurale, 
conform obligaţiei AM, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta 
măsurile  de  informare  şi  publicitate  conform  Anexei  III  –  Masurile  de  informare  si  
publicitate.

(3) De  asemenea,  nu  sunt  considerate  confidenţiale  documentele,  materialele,  datele  şi 
informaţiile  devenite  publice  ca  urmare  a  implementării  Proiectului,  în  conformitate  cu 
legislaţia aplicabilă.

(4) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate indrituieşte partea vătămată să pretindă daune 
interese părţii în culpă, în raport de prejudiciul efectiv produs.

ARTICOLUL 12 – DREPT DE PROPRIETATE/ UTILIZARE BUNURI.
REGIMUL INVESTIŢIILOR
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(1) Beneficiarul dispune în mod legal de folosinţa bunurilor proprietate publică şi/sau privată a 
unităţilor  administrativ-teritoriale  din  componenţa  sistemelor  de  utilităţi  publice,  utilizate 
pentru  furnizarea/prestarea  serviciilor  aferente  Proiectului,  în  conformitate  cu  prevederile 
contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

(2) Obiectivele de investiţii aferente proiectului se vor realiza de către Beneficiar cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de 
execuţie,  a  prevederilor  legale  în  vigoare,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de 
construcţii,  precum şi  a  documentaţiilor  de  urbanism şi  amenajarea  teritoriului  aprobate 
conform legii.

(3) Administrarea  bunurilor  aparţinând  domeniului  public/privat  al  unităţilor  administrativ-
teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice se face cu diligenţa unui bun proprietar.

(4) Dreptul de proprietate industrială şi intelectuală rezultate din implementarea Proiectului sunt 
drepturi exclusive ale Beneficiarului.

ARTICOLUL 13 – CESIUNEA 

Prezentul Contract,  precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta, nu pot face 
obiectul cesiunii din partea Beneficiarului.

Art. 14. - NEREGULI ŞI RESTITUIREA FINANŢĂRII 

(1) În  situaţia  constatării  unei  nereguli/fraude,  AM  dispune  toate  măsurile  pe  care  le 
consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării 
Proiectului, poate suspenda executarea Contractului sau poate rezilia Contractul  de plin 
drept, fără punere în întârziere,  fără intervenţia instanţei  de judecată  şi fără orice altă 
formalitate.

(2) În cazul existenţei unei suspiciuni de neregulă, AM poate decide asupra declanşării unor 
misiuni de verificare, caz în care Beneficiarul are obligaţia de a prezenta la termenele 
stabilite  toate  datele  şi  documentele  solicitate,  precum şi  tot  sprijinul  necesar  pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de verificare.

(3) Misiunea de verificare se finalizează prin întocmirea unui Proces Verbal de Constatare, 
care reprezintă titlu de creanţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) AM notifică Beneficiarul cu privire la restituirea unor sume considerate a nu fi eligibile, 
sau rezultate ca urmare a neregulilor sau a comiterii unor fraude.

(5) AM notifică  Beneficiarul  privind  restituirea  prefinanţării  în  cazul  în  care  acesta  nu  a 
prezentat,  în termen de 6 luni de la primirea acesteia,  o Cerere de Rambursare prin care  să 
justifice achiziţionarea de bunuri ori servicii sau executare de lucrări.

(6) AM transmite, prin aviz poştal cu confirmare de primire, notificarea cu privire la debit, în 
care sunt înscrise motivele pentru care este solicitată achitarea creanţei bugetare şi posibilităţile 
de  stingere  a  acesteia:  prin  plată  voluntară  sau  prin  reţinerea  din  următoarele  Cereri  de 
rambursare. Beneficiarul are obligaţia să transmită, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la 
primire, formularul  Angajament de plată a debitului, completat,  în care va preciza modalitatea 
aleasă pentru stingerea creanţei bugetare.

15



(7) În situaţia constatării unui debit rezultat din nereguli, Beneficiarul se obligă fie să achite 
voluntar  acest  debit,  fie  să  suporte  deducerea  debitului  din  plăţile  următoare  pe  care  este 
îndreptăţit să le primească, plăţi care se vor efectua în moneda stabilită în prezentul contract, în 
conturile indicate în actul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind 
creanţele bugetare rezultate din nereguli, precum şi accesoriile acestora şi costurile bancare.

(8) În  masura  în  care  Beneficiarul  nu  va  accepta  plata  benevolă  a  debitului,  iar  debitul 
respectiv  nu va putea fi  dedus  din plăţile  următoare,  AM va sesiza organele  competente  în 
vederea declanşării executării silite a debitului, în lei, în conformitate cu reglementările Codului 
de procedură fiscală.

(9) În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării  implementării  Proiectului,  Beneficiarul 
are obligaţia ca, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării 
din partea AM, să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia respectiv majorări de 
intârziere  şi  costuri  bancare.  În  cazul  nerespectării  obligaţiei  de  restituire  a  debitului,  AM 
sesizează  organele  competente  în  vederea  declanşării  executării  silite  a  debitului,  în  lei,  în 
conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.

(10) Orice plată efectuată de către ACP în plus faţă de sumele reprezentând prefinanţare din 
Raportul întocmit de către AM sau suma autorizată la plată de către AM, aferentă unei Cereri de 
rambursare,  constituie  plată  necuvenită,  iar  Beneficiarul  are  obligaţia  de  a  restitui  sumele 
respective în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din 
partea  AM.  Începând  cu  a  16-a  (şaisprezecea)  zi  se  vor  calcula  majorări  de  întârziere,  în 
procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă, pentru fiecare zi de 
întârziere.

(11) În  cazul  în  care  situaţia  prevăzută  în  alineatul  precedent  a  fost  depistată  înainte  de 
efectuarea  ultimei  plăţi,  AM poate  decide  diminuarea  sumei  rambursate,  începând cu tranşa 
următoare  până la  stingerea  integrală  a  debitului,  la  care  se  adaugă valoarea  majorărilor  de 
întârziere, precum şi a costurilor bancare, calculate conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(12) În cazul în care plata necuvenită este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată şi 
debitul nu a fost recuperat în totalitate, iar Beneficiarul nu returnează sumele în urma notificării 
primite  de la  AM şi  în  termenul  stabilit  de aceastea,  AM sesizează  organele  competente  în 
vederea declanşării executării silite a debitului, în lei, în conformitate cu reglementările Codului 
de procedură fiscală.

(13) În cazul în care Beneficiarul nu respectă obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a 
tuturor documentelor aferente proiectului, conform reglementărilor comunitare şi naţionale, el 
este  obligat  să  restituie  întreaga  sumă  primită,  aferentă  proiectului,  reprezentând  asistenţa 
financiară nerambursabilă din instrumente structurale şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri 
de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere aferente.

(14) În cazul în care Beneficiarul nu respectă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice vor fi 
aplicate  corecţii  financiare  (în  conformitate  cu  prevederile  Ghidului  pentru  determinarea 
corecţiilor financiare - Anexa IVj) cheltuielilor cofinanţate din Fondurile Structurale sau din 
Fondul de Coeziune,  pentru neconformarea  cu regulile  achiziţiei  publice,  versiunea COCOF 
07/0037/03-EN din 29.11.2007. Aceeaşi procedură se va aplica şi pentru  finanţarea aferentă, 
alocată din fonduri de la bugetul de stat.
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(15) Comisioanele  bancare  ocazionate  de  rambursarea  sumelor  datorate  de  către  Beneficiar 
Autorităţii de Management sunt în sarcina exclusivă a acestuia.

(16) În măsura în care, după efectuarea unor verificări, Comisia aplică o corecţie financiară ca 
urmare a unei nereguli identificate, AM se va putea îndrepta împotriva Beneficiarului pentru 
recuperarea debitului şi accesoriilor acestuia precum şi, eventual, a ajutorului de stat acordat.

(17) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, 
Beneficiarul  are  obligaţia  să  întocmească  o  Notificare  privind  suspiciunea  de  neregulă/  
Formular de Alertă (site-ul: www.mmediu.ro), pe care îl va transmite către OI/AM.
ARTICOLUL 15 –MONITORIZARE ŞI CONTROL

(1) Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către AM/OI, 
Beneficiarul  obligându-se  să  respecte  prevederile  menţionate  în  Anexa  II –  Măsuri  de  
monitorizare şi control.

(2) Monitorizarea proiectului se va face pe baza indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă. 
Proiectul  va  fi  implementat  de  către  Beneficiar  într-un  mod  care  să  asigure  atingerea 
obiectivelor, la termenele şi cu respectarea bugetelor stabilite în Cererea de Finanţare.

(3) Beneficiarul  va  asigura  creşterea  tarifelor  în  termeni  reali,  astfel  încât  să  se  asigure 
acoperirea cofinanţării şi a costurilor de operare şi de întreţinere a activelor, în conformitate 
cu Cererea de Finanţare.

(4) În cazul  în  care  se  constată  întârzieri  şi/sau abateri  semnificative,  în raport  cu aspectele 
menţionate la punctele 2 şi 3 de mai sus, Beneficiarul va fi notificat în vederea remedierii 
acestora. Termenele de remediere vor fi de regulă, de 1(una) până la 12 (douăsprezece) luni 
şi se vor stabili de către OI şi/sau AM. În cazul în care neconformităţile nu se remediază la 
termenele stabilite conform celor descrise anterior AM poate lua măsura sistării temporare a 
rambursării. În acest caz se vor stabili noi termene de conformare de către OI şi/sau AM. 
Dacă aceste noi termene de conformare nu sunt respectate, AM poate rezilia contractul  de 
plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă 
formalitate.

ARTICOLUL 16 – INFORMARE ŞI PUBLICITATE

(1) Toate măsurile de informare şi publicitate vor fi realizate de către Beneficiar în conformitate 
cu Anexa III – Măsuri de informare şi publicitate.

(2) AM/OI va verifica respectarea regulilor de informare şi publicitate de către Beneficiar.

(3) Dacă AM/OI va constata că Beneficiarul nu a respectat regulile de informare şi publicitate 
menţionate  în  Anexa  III–  Măsuri  de  informare  şi  publicitate,  cheltuielile  efectuate  de 
Beneficiar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri nu vor fi considerate eligibile.

ARTICOLUL 17 – DATE DE CONTACT ŞI ADRESE 

(1) Întreaga  corespondenţă  legată  de  prezentul  Contract  se  va  face  în  scris,  cu  menţionarea 
numărului şi titlului Proiectului precum şi a codului SMIS.

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese:
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Pentru Beneficiar: S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi,  Str.  Progresul,  Bloc BBB, 
                                 Localitatea Călăraşi, Judeţul Călăraşi
Pentru AM: str. Justiţiei, nr.59-61, sector 4, cod poştal 040117, Bucureşti,
Pentru OI: 
Documentele care sunt transmise de către Beneficiar vor fi semnate de către Reprezentantul legal 
al proiectului sau de către Reprezentantul tehnic (managerul de Proiect UIP), în funcţie de 
document (ex. Reprezentantul tehnic va semna pentru toate documentele cu caracter tehnic).

(3) Beneficiarul este obligat să notifice AM/OI în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la 
data operării modificării adresei, sediului social, contului bancar, înlocuirea reprezentantului 
legal sau tehnic, astfel:

a) în cazul schimbării contului bancar şi/sau a băncii, notificarea va fi însoţită de adresa de 
la Trezorerie (copie);

b) în cazul schimbării contului bancar şi/sau a băncii, notificarea va fi însoţită de adresa de 
la banca creditoare  dacă Beneficiarul  a solicitat  credit  bancar  pentru cofinanţarea proiectului 
(copie);

c) în cazul schimbării reprezentantul legal sau al schimbării reprezentantului tehnic (şef 
UIP), Beneficiarul va transmite la AM şi OI numele noii persoane desemnate, precum şi datele 
sale de contact, împuternicirea şi specimenul de semnătură; 

d) în oricare din cazurile de mai sus, notificarea va fi însoţită de documente justificative 
eliberate de organismele / autorităţile competente şi devin parte integrantă din Contract. Copiile 
documentelor precizate la art. 17, alin (4) lit. a) şi c) vor avea aplicată ştampila «conform cu 
originalul» şi vor avea semnăturile reprezentanţilor legali ai Beneficiarului.
Toate  notificările  de mai  sus,  inclusiv orice alt  tip de notificare  prevăzută  în contract  vor fi 
transmise (daca nu este prevăzut în mod expres altfel în contract) prin curier cu confirmare de 
primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) În cazul nerespectării obligaţiilor de la punctul de mai sus, AM/ACP nu vor răspunde pentru 
întârzierea  la  plată  a  sumelor  autorizate/certificate  la  plată   reprezentând  cheltuieli  de 
rambursat.

ARTICOLUL 18 – MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT

(1) Orice modificare la  Contract se va face cu acordul ambelor părţi.

(2) Orice completare sau modificare a Contractului trebuie făcută în scris, printr-un act adiţional 
sau prin ataşarea la acesta  a  instrucţiunilor  şi clarificărilor emise de AM în legătură cu 
executarea prezentului contract, documente ce vor deveni parte integrantă din acesta.

(3) Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura Proiectului, astfel cum aceasta 
rezultă din formularea prezentului Contract.

(4) Beneficiarul  este  obligat  să  informeze  AM/OI,  cu  privire  la  orice  situaţie  care  ar  putea 
determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data la care a luat cunoştinţă despre această situaţie.

ARTICOLUL 19 – FORŢĂ MAJORĂ

(1) Prin  forţă  majoră  se  înţelege  acel  eveniment  imprevizibil,  insurmontabil  şi  imposibil  de 
înlăturat,  independent  de voinţa  părţilor,  intervenit  după data semnării  Contractului,  care 
împiedică, la modul absolut, executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează 
de răspundere partea care o invocă.  
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(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, 
inundaţii,  alunecări  de  teren),  război,  revoluţie,  embargou,  precum  şi  alte  evenimente 
similare.

(3) Partea care invocă apariţia cazului de Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
evenimentul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei şi 
de a prezenta dovezi în acest sens (un cerificat emis de Camera de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti care să ateste apariţia cazului de Forţă Majoră), în termen de cel mult 
15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei Forţei Majore. De asemenea, are 
obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la data încetării evenimentului. 

(4) Părţile  au  obligaţia  de  a  lua  orice  măsuri  care  le  stau  la  dispoziţie,  în  vederea  limitării 
consecinţelor acţiunii forţei majore.

(5) Dacă  partea  nu  notifică  începerea  şi  încetarea  cazului  de  forţă  majoră,  în  condiţiile  şi 
termenele prevăzute mai sus, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi.

(6) Executarea  Contractului  va fi  suspendată  de la  data  apariţiei  cazului  de forţă  majoră  pe 
perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor la momentul 
intervenţiei cazului de forţă majoră.

(7) În  cazul  în  care  forţa  majoră  şi/sau  efectele  acesteia  obligă  la  suspendarea  executării 
prezentului  Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un 
termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a 
conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

ARTICOLUL  20  –  DENUNŢAREA  CONTRACTULUI,  REZILIEREA 
CONTRACTULUI ŞI SUSPENDAREA PLĂŢILOR

(1) În  situaţia  în  care  Beneficiarul,  din  motive  imputabile  acestuia,  nu  a  început 
implementarea Proiectului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului, 
AM va putea  rezilia Contractul  de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia 
instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate.

(2) În cazul menţionat la alin. (1) de mai sus, AM va sista finanţarea, iar Beneficiarul are 
obligaţia  restituirii  în  întregime  a  sumelor  deja  primite  în  baza  prezentului  Contract, 
precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii (ex.comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în 
termenul solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se 
vor recupera  în  conformitate  cu legislaţia  naţională,  inclusiv dobânzile,  majorările  de 
întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.

(3) Dacă Beneficiarul nu transmite AM/OI o cerere de rambursare finală până la sfârşitul 
perioadei  de implementare  a Proiectului,  prevazuta  la  Art.2,  alin.(2),  şi  nu prezintă  o 
justificare  pertinenta  privind motivele  care  l-au împiedicat  să-şi  îndeplinească  această 
obligaţie,  AM  poate  rezilia  Contractul  de  plin  drept,  fără  punere  în  întârziere,  fără 
intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate şi poate demara formalităţile 
legale de recuperare a sumelor deja plătite Beneficiarului şi nejustificate.
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(4) Anterior rezilierii prezentului contract, AM poate decide suspendarea totală sau parţială a 
plăţilor ca o măsură de precauţie, după o notificare prealabilă a Beneficiarului în acest 
sens.

(5) Suspendarea  totală/parţială  a  plăţilor  intermediare  până  la  data  când  problemele 
constatate  sunt  remediate  poate  fi  efectuată  de AM şi  ca  urmare  a  deciziilor  CE,  în 
următoarele cazuri:

a) în  situaţia  în  care  Beneficiarul,  fără  o  justificare  aprobată  în  prealabil  de către  AM, nu 
respectă prevederile Cererii de Finanţare;

b) în situaţia în care Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate prin Anexe, sau în situaţia în 
care  aceste  raportări  nu  conţin  toate  informaţiile  solicitate  sau  în  cazul  în  care  nu  sunt 
implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare;

c) în situaţia în care în raportul Autorităţii de Audit naţionale sau comunitare există elemente 
doveditoare care sugerează o neregulă în funcţionarea sistemelor de management şi control;

d) când reprezentantul organismului comunitar abilitat să efectueze verificări suplimentare în 
urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declaraţie de cheltuieli 
certificată constată o neregulă gravă care nu a fost corectată.

(5) În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea 
totală/partială a contribuţiei comunitare, caz în care AM va înceta  prezentul Contract de plin 
drept, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o formalitate prealabilă.

(6) AM  va  putea  considera  contractul  reziliat  de  plin  drept,  fără  punere  în  întârziere,  fără 
intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă se constată neconcordanţă 
între starea de fapt dovedită  şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare (cum 
ar fi: situaţia în care  Proiectul mai face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale 
sau comunitare sau a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare.) 
În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, inclusiv dobânzile, 
majorările  de întârziere,  costuri  bancare,  precum şi  alte  sume stabilite  de lege în sarcina 
Beneficiarului, în termenul solicitat de către AM.

(7) AM  va  putea  considera  contractul  reziliat  de  plin  drept,  fără  punere  în  intârziere,  fără 
intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă se constată că Proiectul a 
devenit integral neeligibil ca urmare a unor modificări considerate „substanţiale”, respectiv:
- modificări  care  afectează  major  natura/obiectivul  Proiectului,  precum  şi  condiţiile  de 

implementare a Proiectului, prevăzute în prezentul contract şi Anexele acestuia, sau oferă 
unui terţ un avantaj necuvenit, sau

- modificări  ce  rezultă,  dintr-o  schimbare  a  naturii  proprietăţii  unui  element  de 
infrastructură,  din  încetarea  unei  activităţi  de  producţie  sau  schimbarea  localizării 
investiţiei. 

(8) În  situaţiile  de  mai  sus,  AM,  OI  şi  ACP  sunt  exonerate  de  orice  răspundere  faţă  de 
Beneficiar.

ARTICOLUL 21  – LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

(1) Prevederile  prezentului  Contract vor  fi  guvernate  şi  interpretate,  în  conformitate  cu 
legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.
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(2) Toate  litigiile  în  legatură  cu  interpretarea  clauzelor  prezentului  Contract,  începerea, 
executarea sau încetarea prezentului Contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă 
între  părţi  vor  fi  deferite,  la  alegerea  AM,  spre  soluţionare  instanţelor  judecătoreşti 
competente potrivit legii.

ARTICOLUL 22 – ANEXE

Următoarele  documente sunt anexate  la prezentul  Contract  şi  fac parte integrantă  din acesta, 
având aceeaşi forţă juridică:

Anexa I.1 Valoare totală a proiectului pe surse de finanţare

Anexa I.2 Grafic de achiziţie şi implementare a proiectului

Anexa I.3 Planul anual privind contribuţiile financiare pentru proiect

Anexa I.4 Planul de creştere al tarifelor

Anexa II: Măsuri de monitorizare şi control

Anexa II a: Raport de început

Anexa II b: Raport Final

Anexa II c: Raport privind viabilitatea investiţiei

Anexa II d: Fişă lunară de monitorizare

Anexa III: Măsuri de informare şi publicitate

Anexa IV: Măsuri privind prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea şi 
organizarea beneficiarului

Sectiunea I – Măsuri privind acordarea prefinanţării

Sectiunea II – Măsuri privind rambursarea cheltuielilor

Sectiunea III – Măsuri privind contabilitatea

Sectiunea IV – Măsuri privind organizarea beneficiarului

Anexe
IVa: Plan anual de rambursare

IVb: Plan financiar pe surse şi ani 

IVc: Previziunea fluxului de numerar trimestrial de rambursare 
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IVd: Cererea de Prefinanţare  

IVe: Cererea de Rambursare

IVf: Raport privind alte cheltuieli decât cele eligibile

IVg: Raport privind situaţia sumelor rambursate şi nerambursate la data 
de ..............

IVh: Raport de progres

IVi: Fişa de control documente

IVj: Ghid pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute 
cheltuielii cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de 
coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice

IVk: Raport privind cheltuielile cu salariile
IVk.1: Centralizator salarii

Anexa V: Cererea de finanţare în ultima formă aprobată şi Anexele acesteia, respectiv :  
Va: Master Plan
Vb: Studiu de Fezabilitate
Vc: Analiza Economică şi Financiară
Vd: Analiza Instituţională
Ve: Evaluarea Impactului asupra Mediului
Vf: Declaraţia de eligibilitate 
Vg: Aviz Natura 2000
Vh: Alte avize/autorizaţii/acorduri/certificate ataşate

Anexele prezente, cele ce vor fi ataşate Contractului pe parcursul derulării acestuia, precum şi 
toate instrucţiunile şi clarificările emise de AM în legătură cu executarea prezentului contract fac 
parte integrantă din acesta.

Încheiat  în  trei  exemplare  originale  în  limba  română,  două  exemplare  pentru  Autoritatea  de 
Management POS Mediu şi unul pentru cealaltă parte contractuală.

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Direcţia Generală pentru Managementul 
Instrumentelor Structurale-Autoritate de 

Mangement pentru POS Mediu

Director General

Liliana CHIRILĂ

Beneficiar 
S.C. ECOAQUA S.A.Călăraşi

Director General

Claudiu IORGOVICI
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Avizat

Organism Intermediar POS Mediu
Regiunea 3 Sud-Muntenia

Director executiv

Petruţa BARON

Avizat

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

Director

Răducu George FILIPESCU
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Direcţia Fond de Coeziune
Director

Doina FRANŢ

Direcţia Programare Evaluare
Director

Venera VLAD

Direcţia Control Financiar al Instrumentelor Structurale
Director

Cristiana CÎRLAN

Direcţia Plăţi
Director

Doina Crina ILIESCU

Compartimentul Avizare Contracte Fonduri Structurale
Consilier Juridic

Cristina MIHĂILESCU
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