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ACT ADIŢIONAL NR. 1 

La contractul de finanțare nr 3135/ 13.09.2018 pentru proiectul ” Cresterea eficientei energetice a 

cladirii publice Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Dej, strada Avram Iancu, nr. 2-4”  cod SMIS 111486 

 

 

În temeiul art. 9 Condiții Generale din contractul de finanțare, 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (succesor in drepturi şi obligaţii al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice),  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, 
cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul  

Ion ŞTEFAN,  Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în cele ce urmează AM  

 

Şi  

 

Organismul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, cu sediul în localitatea Radaia, nr.50, cod 
poștal 407059, județul Cluj, Tel 0264 431 550,  Fax 0264 493 222, cod de înregistrare fiscală 11463302, 
reprezentat prin doamna Livia Sanda CĂTANĂ, director general interimar, denumit în cele ce urmează OI 

 

Şi 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul DEJ, cod de identificare fiscală: 4349179, cu sediul Municipiul 
Dej, Str. 1 Mai nr. 2, judeţul Cluj, cod poştal: 405200, România, telefon: 0264.214.742, fax: 0264.214.742,  
poştă electronică: primaria@dej.ro, reprezentată  legal  prin Costan MORAR având funcţia de primar, identificat 
prin C.I. Seria CJ, număr  160160,  CNP  1560909123160,  în  calitate  de  Beneficiar  al finanţării, 

 

au convenit încheierea prezentului Act adițional, in urmatoarele conditii: 

 

Articolul  I.   Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2)  Perioada de implementare a Proiectului este de 63 luni, respectiv între data 01.04.2016 și data 
30.06.2021, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului 
inainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

 

2. Alineatul (2) al articolului 6 – „ Rambursarea/plata cheltuielilor”  se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

“(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 
cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții 
de rambursare şi plata a cheltuielilor, AM după caz OI va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea 
de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe 
perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile 
lucrătoare”. 

 

   3. Alineatul (18) al articolului 7 – „Obligațiile părților - A.Drepturile și obligațiile beneficiarului” se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
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  “(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi 
orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării 
Programului Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat”. 

 

   4. La articolul 7 – „Obligațiile părților- A.Drepturile și obligațiile beneficiarului” se introduce un nou 
alineat,  alin. (29), ce va avea urmatorul cuprins:  

      „(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii 
obiectivului/ obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, 
sustenabilității și impactului acestuia”. 

 
   5.  Alineatul (5) al articolului 9 – „Modificări și completări” se modifică și va avea următorul cuprins: 
      “(5)  Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care, 

prin actul adiţional, sau prin notificare, dupa caz, se confirmă modificări intervenite în legislaţia 
naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care 
modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător”. 

 
    6. Alineatul (3) al Art. 11 – „Nereguli ”  se modifică și va avea următorul cuprins: 
       “(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de 

rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de 
către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În 
situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se 
realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare”. 

 
   7. Alin (4) al articolului 14 – „Încetarea Contractului de finanțare”  se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
      “(4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene 

structurale şi de investiţii (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează”. 
 

Articolul II. Clauzele contractului din Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile 
Programului Operațional Regional 2014-2020, la contractul de finanţare se modifică si este inclusă ca Anexa 
nr.1 la prezentul act adițional. 

 

Articolul III.   Anexa 2 - „Cererea de finanţare si anexele acesteia” la contractul de finanţare, se modifică 
după cu urmează: 

1. Sectiunea „Activități previzionate” se înlocuieşte cu sectiunea „Activități previzionate” inclusă ca 
Anexa nr. 2 la prezentul act adiţional. 

 

2. Sectiunea „Buget – Plan anual de cheltuieli” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget – Plan anual de 
cheltuieli” inclusă ca Anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. 

 

3. Sectiunea „Graficul de rambursare” se înlocuieşte cu sectiunea „Graficul de rambursare” inclusă ca 
Anexa nr. 4 la prezentul act adiţional. 

 

Articolul IV.   Anexa 4 – „Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată” la contractul de finanţare se  

modifică si este inclusă ca Anexa nr.5 la prezentul act adițional. 

 

Articolul V.  Anexa 5 – Acordarea si recuperarea prefinanțarii la contractul de finanţare se modifică si este 
inclusă ca Anexa nr. 6 la prezentul act adițional. 
 
 
Articolul VI. Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor la contractul de finanţare se modifică si 
este inclusă ca Anexa nr. 7 la prezentul act adițional. 
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Articolul VII.   Dispoziții finale 

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

2. Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar 
pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar. 

3. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte. 

 

 

 

 

 

Pentru Beneficiar 

Costan MORAR  

Primar al Municipiului Dej 

 

 

Semnătura 

Data 

 

 

 

 

Pentru AM POR 

Ion ŞTEFAN  

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

 

Semnătura 

Data 

Pentru OI 

Livia Sanda  CĂTANĂ 

Director General Interimar  

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 

 

Semnătura 

Data 
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AVIZAT: 

 

 

Structuri interne ale Beneficiarului 

 

 

 

 

 


		2020-04-02T11:31:42+0300
	Costan Morar


		2020-04-02T13:23:10+0300
	CATANA LIVIA-SANDA


		2020-05-18T14:44:06+0300
	Mariana Cotoi


		2020-05-21T15:43:39+0300
	BRILINSCHI NICULINA


		2020-05-22T10:28:04+0300
	Costan Morar




