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ANEXA 7  

 

CONTRACT DE  SUBVENȚIE 

NR. ………./…………….. 

 

 

 

 

1. Terﾏeﾐi, defiﾐiţii, presIurtări: 

Terﾏeﾐii, defiﾐiţiile şi presIurtările utilizate îﾐ prezeﾐtul aIord au urﾏătorul îﾐţeles: 

a) administrator al schemei de antreprenoriat – eﾐtități puHliIe sau pri┗ate care, singure sau în 
parteﾐeriat, iﾏpleﾏeﾐtează, îﾐ Ialitate de HeﾐefiIiari ai IoﾐtraItului de fiﾐaﾐțare, uﾐ proieIt iﾐtegrat, 
fiﾐaﾐțat priﾐ Axa prioritară ヵ „Dez┗oltare loIală plasată suH respoﾐsaHilitatea Ioﾏuﾐității”, OHieIti┗ul 
specific 5.2 Reducerea ﾐuﾏărului de persoaﾐe aflate îﾐ risI de sărăIie sau exIluziuﾐe soIială diﾐ 
Ioﾏuﾐitățile ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa rurală și orașe Iu o populație de pâﾐă la ヲヰ.ヰヰヰ loIuitori priﾐ 
iﾏpleﾏeﾐtarea de ﾏăsuri/ operațiuﾐi iﾐtegrate îﾐ Ioﾐtextul ﾏeIaﾐisﾏului de DLRC și detaliate îﾐ Ghidul 
solicitantului - Coﾐdiții speIifiIe „Iﾏpleﾏeﾐtarea strategiilor de dez┗oltare loIală îﾐ Ioﾏuﾐitățile 
ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa rurală și/ sau îﾐ orașe Iu o populație de pâﾐă la ヲヰ.ヰヰヰ loIuitori”; 

b) administrator al schemei de minimis – persoaﾐă juridiIă Iare, în implementarea contractului de 
fiﾐaﾐțare derulează proceduri în domeniul ajutorului de ﾏiﾐiﾏis cu respectarea prezeﾐtei scheﾏe și a 
dispozițiilor legale iﾐcideﾐte ajutorului de stat. În cadrul schemei de ajutor de minimis „Implementarea 
strategiilor de dezvoltare loIală îﾐ Ioﾏuﾐitățile ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa rurală și/ sau îﾐ orașe Iu o 
populație de pâﾐă la ヲ0.000 loIuitori”, adﾏiﾐistratorii sIheﾏei de minimis suﾐt adﾏiﾐistratorii de sIheﾏă 
de antreprenoriat, în calitate de unici HeﾐfiIiari ai IoﾐtraItelor de fiﾐaﾐțare, sau eﾐtități juridiIe diﾐ 
Ioﾏpoﾐeﾐța adﾏiﾐistratorilor de sIheﾏă de aﾐtrepreﾐoriat, îﾐ Ialitate de HeﾐefiIiari de fiﾐaﾐțare îﾐ 
parteneriat, responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis; 

c) beneficiar de ajutor de minimis – îﾐtrepriﾐderile Iărora li se aIordă ajutor de minimis, în cadrul 
proieItelor fiﾐaﾐțate priﾐ POCU ヲヰヱヴ-2020, Axa prioritară ヵ „Dez┗oltare loIală plasată suH 
respoﾐsaHilitatea Ioﾏuﾐității”, OHieIti┗ul speIifiI ヵ.ヲ ReduIerea ﾐuﾏărului de persoaﾐe aflate îﾐ risI de 
sărăIie sau exIluziuﾐe soIială diﾐ Ioﾏuﾐitățile ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa rurală și orașe Iu o populație de pâﾐă 
la ヲヰ.ヰヰヰ loIuitori priﾐ iﾏpleﾏeﾐtarea de ﾏăsuri/ operațiuﾐi iﾐtegrate îﾐ Ioﾐtextul ﾏeIaﾐisﾏului de DLRC , 
prin intermediul administratorilor schemei de minimis; 

d) HeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile – are îﾐțelesul pre┗ăzut îﾐ Regulaﾏeﾐtul ふUEぶ ﾐr. ヱンヰン/ヲヰヱン al 
Parlaﾏeﾐtului Europeaﾐ și al Coﾐsiliului diﾐ ヱΑ deIeﾏHrie ヲヰヱン de staHilire a uﾐor dispoziții comune privind 
Foﾐdul europeaﾐ de dez┗oltare regioﾐală, Foﾐdul soIial europeaﾐ, Foﾐdul de Ioeziuﾐe, Foﾐdul europeaﾐ 
agriIol peﾐtru dez┗oltare rurală și Foﾐdul europeaﾐ peﾐtru pesIuit și afaIeri ﾏaritiﾏe, preIuﾏ și de staHilire 
a uﾐor dispoziții geﾐerale pri┗iﾐd Foﾐdul europeaﾐ de dez┗oltare regioﾐală, Foﾐdul soIial europeaﾐ, Foﾐdul 
de Ioeziuﾐe și Foﾐdul europeaﾐ peﾐtru pesIuit și afaIeri ﾏaritiﾏe și de aHrogare a Regulaﾏeﾐtului ふCEぶ ﾐr. 
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ヱ.ヰΒン/ヲヰヰヶ al Coﾐsiliului și îﾐ Regulaﾏeﾐtul ふUEぶ ﾐr. ヲヲン/ヲヰヱヴ al Parlaﾏeﾐtului Europeaﾐ și al Coﾐsiliului diﾐ 
11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv 
seﾏﾐatarul IoﾐtraItului de fiﾐaﾐțare Iu Autoritatea de Maﾐageﾏeﾐt peﾐtru POCU ふAM POCUぶ/Orgaﾐisﾏele 
Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU); 

e)comercializarea produselor agricole1 – dețiﾐerea sau expuﾐerea uﾐui produs agriIol îﾐ ┗ederea ┗âﾐzării, 
a puﾐerii îﾐ ┗âﾐzare, a li┗rării sau a oriIărei alte forﾏe de iﾐtroduIere pe piață, Iu exIepția priﾏei ┗âﾐzări 
de Iătre uﾐ produIător priﾏar Iătre re┗âﾐzători sau preluIrători și a oriIărei alte aIti┗ități de pregătire a 
produsului peﾐtru aIeastă priﾏă ┗âﾐzare; o ┗âﾐzare efeItuată de Iătre uﾐ produIător priﾏar Iătre 
Ioﾐsuﾏatori fiﾐali este Ioﾐsiderată IoﾏerIializare îﾐ Iazul îﾐ Iare se desfășoară îﾐ loIaluri distiﾐIte, 
rezer┗ate aIestei aIti┗ități; 

f)IoﾐtraIt de fiﾐaﾐțare – actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de 
adeziuﾐe, Ioﾏutati┗ și siﾐalagﾏatiI, seﾏﾐat îﾐtre AM/OIR POCU, pe de o parte, și HeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării 
nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, priﾐ Iare se 
staHilesI drepturile și oHligațiile Iorelati┗e ale părților îﾐ ┗ederea iﾏpleﾏeﾐtării operațiuﾐilor îﾐ Iadrul 
POCU 2014-2020; 

g)IoﾐtraIt de suHveﾐție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și 
beneficiarul ajutorului de minimis, priﾐ Iare se staHilesI drepturile și oHligațiile Iorelati┗e ale părților îﾐ 
┗ederea iﾏpleﾏeﾐtării ﾏăsurilor fiﾐaﾐțate priﾐ prezeﾐta sIheﾏă de ajutor de minimis; 

h)furnizor de ajutor de minimis – Miﾐisterul Foﾐdurilor Europeﾐe, îﾐ Ialitate de AM POCU/îﾐ exerIițiul 
prerogati┗elor Autorității de Maﾐageﾏeﾐt peﾐtru Prograﾏul Operatioﾐal Capital Uﾏaﾐ  AM POCU/priﾐ OIR 
POCU delegat; 

i) întreprindere2 - oriIe forﾏă de orgaﾐizare a uﾐei aIti┗ități eIoﾐoﾏiIe, autorizată potri┗it legilor îﾐ    
┗igoare să faIă aIti┗ități de produIție, Ioﾏerț sau prestări de ser┗iIii, îﾐ sIopul oHțiﾐerii de ┗eﾐituri, îﾐ 
Ioﾐdiții de IoﾐIureﾐță, respectiv: 

(i) soIietăți regleﾏeﾐtate de Legea soIietăților ﾐr. ンヱ/ヱΓΓヰ, repuHliIată, Iu ﾏodifiIările și 
Ioﾏpletările ulterioare; 

(ii)  soIietăți Iooperati┗e, regleﾏeﾐtate de Legea ﾐr. ヱ/ヲヰヰヵ pri┗iﾐd orgaﾐizarea și fuﾐIțioﾐarea 
Iooperației, repuHliIată, Iu ﾏodifiIările ulterioare; 

(iii) asoIiații și fuﾐdații, Iooperati┗e agriIole și soIietăți agriIole Iare desfășoară aIti┗ități 
economice. 

j) îﾐtrepriﾐderea uﾐiIă3 – iﾐIlude toate îﾐtrepriﾐderile îﾐtre Iare există Iel puțiﾐ uﾐa diﾐtre relațiile 
urﾏătoare: 

(i) o îﾐtrepriﾐdere dețiﾐe ﾏajoritatea drepturilor de ┗ot ale aIțioﾐarilor sau ale asoIiaților uﾐei alte 
întreprinderi; 

                                                        
1 Conform art. 2, alin. 1, lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
2 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3 Conform art. 2, alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 



                       

3 

 

(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 îﾐtrepriﾐdere are dreptul de a exerIita o iﾐflueﾐță doﾏiﾐaﾐtă asupra altei îﾐtrepriﾐderi îﾐ 
teﾏeiul uﾐui IoﾐtraIt îﾐIheiat Iu îﾐtrepriﾐderea îﾐ Iauză sau îﾐ teﾏeiul uﾐei pre┗ederi diﾐ 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 

(iv) o întreprindere care este aIțioﾐar sau asoIiat al uﾐei alte îﾐtrepriﾐderi și Iare Ioﾐtrolează 
siﾐgură, îﾐ Haza uﾐui aIord Iu alți aIțioﾐari sau asoIiați ai aIelei îﾐtrepriﾐderi, ﾏajoritatea 
drepturilor de ┗ot ale aIțioﾐarilor sau ale asoIiaților îﾐtrepriﾐderii respeIti┗e. 

Îﾐtrepriﾐderile Iare îﾐtrețiﾐ, Iu uﾐa sau ﾏai ﾏulte îﾐtrepriﾐderi, relațiile la Iare se faIe referire la puﾐItele i-
i┗ suﾐt Ioﾐsiderate ”îﾐtrepriﾐderi uﾐiIe”. 

k) My SMIS4 – sisteﾏul IT  priﾐ Iare poteﾐțialii HeﾐefiIiari diﾐ Roﾏâﾐia pot soliIita Haﾐi europeﾐi pentru 
perioada de programare 2014-2020;  

l) prelucrarea produselor agricole5 – oriIe operațiuﾐe efeItuată asupra uﾐui produs agriIol Iare are drept 
rezultat uﾐ produs Iare este tot uﾐ produs agriIol, Iu exIepția aIti┗ităților desfășurate îﾐ exploatațiile 
agriIole, ﾐeIesare îﾐ ┗ederea pregătirii uﾐui produs de origiﾐe aﾐiﾏală sau ┗egetală peﾐtru priﾏa ┗âﾐzare; 

m) produse agricole6 – produsele eﾐuﾏerate îﾐ Aﾐexa I la Tratatul pri┗iﾐd fuﾐIțioﾐarea Uﾐiuﾐii Europeﾐe, Iu 
exIepția produselor oHțiﾐute diﾐ pesIuit și aI┗aIultură pre┗ăzute îﾐ Regulaﾏeﾐtul ふCEぶ ﾐr. ヱ.ンΑΓ/ヲヰヱン7; 

n) rata de actualizare – rata de referiﾐță staHilită de Coﾏisia Europeaﾐă peﾐtru Roﾏâﾐia pe Haza uﾐor 
Iriterii oHieIti┗e și puHliIată îﾐ Jurﾐalul OfiIial al Uﾐiuﾐii Europeﾐe și pe pagiﾐa ┘eH a Comisiei Europene. 

 

ヲ. Părţile contractului: 

 1. …………………………………………………………………………………., Iu sediul …………………………………………, 
Iod fisIal…………………….., telefoﾐ …………………………., fax……………., Adresa e-ﾏail…………………., Coﾐt BaﾐIar  
……………………….,  desIhis la …………………….,  priﾐ reprezeﾐtaﾐt legal…………………, fuﾐItia…………., îﾐ Ialitate de 
BeﾐefiIiar al fiﾐaﾐtării ﾐeraﾏHursaHile , pe de o parte, 

si  

2. ………………………………………………………………………………,  Iu sediul iﾐ …………………….., Iod 
fisIal………..,telefoﾐ  ……………..,  fax……………., e-ﾏail……………… Coﾐt BaﾐIar ………………., desIhis la 
……………….., reprezeﾐtata priﾐ ………………………………, fuﾐItia……………,  iﾐ Ialitate de BeﾐefiIiar de ajutor de 
minimis, pe de alta parte,  

priﾐ liHerul lor aIord de ┗oiﾐţă, preIuﾏ şi îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu legislaţia îﾐ ┗igoare apliIaHilă, îﾐIheie 
prezentul Contract de subveﾐţie. 

                                                        
4 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis; 
5 Conform art. 2, alin. 1, lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
6 Conform art. 2, alin. 1, lit. a din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
7 Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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ン. Legislaţie apliIaHilă: 

 La îﾐIheierea şi peﾐtru apliIarea prezeﾐtului CoﾐtraIt suﾐt a┗ute în vedere, în special, dar nu limitat la 
acestea, prevederile: 

- Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul 
pri┗iﾐd FuﾐIţioﾐarea Uﾐiuﾐii Europeﾐe ajutoarelor de ﾏiﾐiﾏis, puHliIat îﾐ Jurﾐalul OfiIial al Uﾐiuﾐii 
Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- Schemei de ajutor de minimis Iﾏpleﾏeﾐtarea strategiilor de dezvoltare locală îﾐ coﾏuﾐitățile 
marginalizate diﾐ zoﾐa rurală și/ sau îﾐ orașe cu o populație de pâﾐă la 20.000 locuitori;   

- CoﾐtraItului de fiﾐaﾐţare Iu ID: ……………………. încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil şi 
…………………………….., îﾐ Ialitate de HeﾐefiIiar al fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile, Axa prioritară 5 – „Dezvoltare 
loIală plasată suH respoﾐsaHilitatea Ioﾏuﾐității”, Obiectivul specific 5.2:  ReduIerea ﾐuﾏărului de 
persoaﾐe aflate îﾐ risI de sărăIie și exIluziuﾐe soIială diﾐ Ioﾏuﾐitățile ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa rurală și 
orașe Iu o populație de pâﾐă la ヲヰ.ヰヰヰ loIuitori priﾐ iﾏpleﾏeﾐtarea de ﾏăsuri/ operațiuﾐi iﾐtegrate îﾐ 
contextul mecanismului de DLRC, Ie Ioﾐstituie aﾐexă şi parte iﾐtegraﾐtă a prezeﾐtului CoﾐtraIt; 

- Ghidului soliIitaﾐtului Ioﾐditii speIifiIe „Implementarea strategiilor de dezvoltare loIală îﾐ Ioﾏuﾐitățile 
ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa rurală și/ sau îﾐ orașe Iu o populație de pâﾐă la ヲヰ.ヰヰヰ loIuitori”; 

- DoIuﾏeﾐtului „Orieﾐtări pri┗iﾐd oportuﾐitățile de fiﾐaﾐțare îﾐ Iadrul Prograﾏului Operațioﾐal Capital 
Uman 2014-2020” – versiunea noiembrie 2019; 

- Ordinului Preşediﾐtelui Coﾐsiliului CoﾐIureﾐţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

 

4. Durata IoﾐtraItului de suHveﾐţie 

(1) Prezeﾐtul IoﾐtraIt de suH┗eﾐţie este ┗alaHil de la data seﾏﾐării aIestuia, ………….., pâna la terminarea 

perioadei de sustenabilitate a proiectului in conformitate cu scopul si obiectivele acestuia. 

(2) Prezeﾐtul IoﾐtraIt de suH┗eﾐţie se poate preluﾐgi priﾐ aIt adițioﾐal seﾏﾐat de aﾏHele părți.  

 

5. Obiectul contractului şi sIopul aIordării suHveﾐţiei 

5.1. Obiectul contractului – acordarea de suH┗eﾐție (micro-grant) Iătre îﾐtrepriﾐderea ………………..(în calitate de 

beneficiar de ajutor de minimis) al cărei plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului pentru un buget 

de maximum ……………….. RON. 

 

5.2. SIopul aIordării suHveﾐției 
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(1) În cadrul prezentului ContraIt, suH┗eﾐția se aIordă peﾐtru susțiﾐerea aﾐtrepreﾐoriatului îﾐ Iadrul 
Ioﾏuﾐității ﾏargiﾐalizate îﾐ Iare există populație aparțiﾐâﾐd ﾏiﾐorității roﾏe, inclusi┗ susțiﾐerea oIupării 
pe cont-propriu, îﾐ ┗ederea Ireării de ﾐoi loIuri de ﾏuﾐIă. 

 

5.ン. Cuaﾐtuﾏul total al suHveﾐței 

(1) SuH┗eﾐția totală aIordată îﾐ Haza prezeﾐtului CoﾐtraIt de suH┗eﾐție este de .............. lei  

 

6. Drepturile si oHligațiile Beneficiarului ajutorului de minimis 

A. Drepturile Beneficiarului ajutorului de minimis: 

a) acordarea suH┗eﾐției în cuantumul pre┗ăzut la art.ヵ.ン, cu respectarea speIifiIațiilor ﾏeﾐțioﾐate la art.ヵ.ヱ diﾐ 
prezeﾐtul CoﾐtraIt de suH┗eﾐție, prin priﾏirea eșaloﾐată de foﾐduri pe Hază de doIuﾏeﾐte justifiIati┗e 
traﾐsﾏise BeﾐefiIiarului fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile, pâﾐă la aIoperirea iﾐtegrală a Iuaﾐtuﾏului pre┗ăzut la 
art.ヵ.ン diﾐ prezeﾐtul CoﾐtraIt de suH┗eﾐție, îﾐ ┗ederea aIoperirii cheltuielilor angajate/efectuate pentru 

iﾏpleﾏeﾐtarea ﾏăsurilor de oIupare. 

b) accesarea mecanismului prefiﾐaﾐțării și al Iererilor de plată peﾐtru priﾏirea foﾐdurilor ﾏeﾐțioﾐate la pIt. aぶ 
de mai sus.      

B. OHligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis: 

a) utilizarea suH┗eﾐției exclusiv pentru atingerea scopului si obiectivelor pentru care a fost aIordată, conform 

proieItului ID………… și prezeﾐtului IoﾐtraIt de suH┗eﾐție. 

b) deschiderea de Ioﾐturi la HăﾐIi sau trezorerie, Ioﾐforﾏ soliIitărilor HeﾐefiIiarului de fiﾐaﾐțare 
ﾐeraﾏHursaHilă si  prezeﾐtarea do┗ezii peﾐtru desIhiderea de Ioﾐt, îﾐaiﾐte de ┗irarea priﾏei traﾐșe diﾐ 
suH┗eﾐție. 

c) informarea în scris a beneficiarului de fiﾐaﾐțare ﾐeraﾏHursaHilă, Iu pri┗ire la oriIe ﾏodifiIări referitoare la 
bugetul ajutorului de minimis aproHat si la aIti┗itatea desfășurată Iare poate afeIta iﾏpleﾏeﾐtarea 
proiectului afereﾐt CoﾐtraItului de fiﾐaﾐțare Iu ID .............  în termen de maximum 3 de zile luIrătoare de 

la Ioﾐstatarea ﾏodifiIării. 

d) asigurarea accesului la sediul Beneficiarului schemei de ajutor de minimis al reprezeﾐtaﾐților HeﾐefiIiarului 
de fiﾐaﾐțare ﾐeraﾏHursaHilă si al persoanelor împuternicite de furnizorul/administratorul ajutorului de 

minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCUぶ sau Coﾐsiliul CoﾐIureﾐței să efeItueze Iontrolul privind modul de 

utilizare a suH┗eﾐției, preIuﾏ şi puﾐerea la dispoziția aIestora a doIuﾏeﾐtelor soliIitate  

e) depunerea la beneficiarul de fiﾐaﾐțare ﾐeraﾏHursaHilă a raportului pri┗iﾐd desfășurarea oHieItului de 
activitate pentru care a fost aloIată suH┗eﾐția si doIuﾏeﾐtele suport, paﾐa la data îﾐIetării proieItului 
afereﾐt CoﾐtraItului de fiﾐaﾐțare Iu ID .............   
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f) transmiterea tuturor datelor, iﾐforﾏațiilor şi doIuﾏeﾐtelor solicitate de HeﾐefiIiarul de fiﾐaﾐțare 
ﾐeraﾏHursaHilă, furnizorul/administratorul ajutorului de minimis (MFE prin AMPOCU/ OI POCU) sau Consiliul 

CoﾐIureﾐței, îﾐ terﾏeﾐele staHilite de aIeștia. 

g) păstrarea uﾐei e┗ideﾐțe detaliate a suH┗eﾐției priﾏite Iu titlu de ajutor de ﾏiﾐiﾏis îﾐ Haza prezeﾐtului 
CoﾐtraIt de suH┗eﾐție, pe o durată de Iel puțiﾐ ヱヰ aﾐi de la data priﾏirii ultiﾏei traﾐșe de suH┗eﾐții. AIeastă 
e┗ideﾐță treHuie să Ioﾐțiﾐă toate iﾐforﾏațiile ﾐeIesare peﾐtru a deﾏoﾐstra respeItarea Ioﾐdițiilor iﾏpuse 
de legislația Ioﾏuﾐitară îﾐ doﾏeﾐiul ajutorului de ﾏiﾐiﾏis. 

h) depunerea la HeﾐefiIiarul de fiﾐaﾐțare ﾐeraﾏHursaHilă, Ioﾐforﾏ soliIitării aIestuia, îﾐ terﾏeﾐ de ﾏaxiﾏuﾏ 
ヵ zile luIrătoare de la data îﾐIetării iﾏpleﾏeﾐtării proieItului afereﾐt CoﾐtraItului de fiﾐaﾐțare Iu ID 
............., a raportului privind activitatea desfășurată și doIuﾏeﾐtele suport. 

i) raportarea Iătre HeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile, a tuturor datelor și a iﾐforﾏațiile ﾐeIesare peﾐtru 
ﾏoﾐitorizarea ajutorului de ﾏiﾐiﾏis, îﾐ forﾏatul pus la dispoziție de Iătre furﾐizorul sIheﾏei.    

j) depunerea la orgaﾐele Ioﾏpeteﾐte a rapoartelor aﾐuale/doIuﾏeﾐtelor pri┗iﾐd e┗ideﾐțierea  ajutorului de 
ﾏiﾐiﾏis, potri┗it legislației iﾐ ┗igoare pri┗iﾐd ajutorul de ﾏiﾐiﾏis. 

k) ﾏeﾐțiﾐerea destiﾐației Huﾐurilor aIhizițioﾐate priﾐ ajutor de ﾏiﾐiﾏis pe o durata de minimum 3 ani de la 

fiﾐalizarea proieItului afereﾐt CoﾐtraItului de fiﾐaﾐțare Iu ID ............., oHligația arhi┗arii si păstrării 
doIuﾏeﾐtelor Ioﾐforﾏ legislației iﾐ ┗igoare. 

l) restituirea întregii valori a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare a 

ajutorului, iﾐIlusi┗ doHâﾐda afereﾐtă. 

C. OHligațiile Iu IaraIter speIifiI aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis pentru susțiﾐerea 
aﾐtrepreﾐoriatului îﾐ Iadrul Ioﾏuﾐității 

 ヱぶ aﾐgajarea a ﾏiﾐiﾏuﾏ ヱ persoaﾐă îﾐ Iadrul afaIerii sprijinite. 

 2) asigurarea fuﾐIțioﾐării afaIerii suH┗eﾐțioﾐate priﾐ prezeﾐtul CoﾐtraIt de suH┗eﾐție, pe o  

perioadă de ﾏiﾐiﾏuﾏ ヱヲ luﾐi pe perioada iﾏpleﾏeﾐtării proieItului afereﾐt CoﾐtraItului de fiﾐaﾐțare 
cu ID ............  

3) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune 

Ioﾐtiﾐuarea fuﾐIțioﾐării afaIerii, iﾐIlusi┗ oHligația ﾏeﾐțiﾐerii loIului de ﾏuﾐIă, și poate fi IoﾐtaHilizată 
pe perioada iﾏpleﾏeﾐtării proieItului sau după fiﾐalizarea iﾏpleﾏeﾐtării 

4ぶ oHligația respeItării oHieIti┗elor asuﾏate priﾐ plaﾐul de afaIeri aprobat in cadrul proiectului. 

 

7.  Obligațiile si drepturile Beneficiarului fiﾐaﾐţării ﾐeraﾏHursaHile 

a) OHligațiile  HeﾐefiIiarului fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile sunt:  

a. BeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile are oHligatia de a seleIta HeﾐefiIiarul ajutorului de ﾏiﾐiﾏis Iu 
indeplinirea conditiilor de eligibilitate, in conformitate cu regulile stabilite in Ghidul solicitantului conditii 
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speIifiIe „Implementarea strategiilor de dez┗oltare loIală îﾐ Ioﾏuﾐitățile ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa rurală și/ 
sau îﾐ orașe Iu o populație de pâﾐă la ヲヰ.ヰヰヰ loIuitori” și îﾐ sIheﾏa de ajutor de ﾏiﾐiﾏis asoIiată; 

b. BeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile are oHligația de a ﾏoﾐitoriza perﾏaﾐeﾐt ajutoarele de minimis 

aIordate, aflate îﾐ derulare, si de a dispuﾐe ﾏăsurile Iare se iﾏpuﾐ îﾐ Iazul îﾐIălIării Ioﾐdițiilor iﾏpuse priﾐ 
sIheﾏa de ajutor de ﾏiﾐiﾏis sau priﾐ legislația ﾐațioﾐală ori europeaﾐă apliIaHilă la ﾏoﾏeﾐtul respeIti┗; 

c. BeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile are oHligația de a ﾏoﾐitoriza respeItarea regulilor de susteﾐaHilitate 
de Iătre HeﾐefiIiarul ajutorului de ﾏiﾐiﾏis; 

d. OHligația de a transfera, conform mecanismului cererilor de prefiﾐaﾐțare/raﾏHursare/plată, foﾐduri Iătre 
Beneficiarul ajutorului de minimis pentru acoperirea directă a Iosturilor iﾐ fuﾐIție de aIti┗itățile desfășurate 
pentru atingerea scopului pentru care a fost aIordată, paﾐa la aIoperirea Iuaﾐtuﾏului suH┗eﾐției, Ioﾐforﾏ 
bugetului proiectului …………….. aprobat;  

e. OHligația de a verifica periodic, conform prevederilor din proiect, ﾏodul de  utilizare a suH┗eﾐției aIordate si 
de desfășurare a aIti┗ității. 

f. OHligația de a iﾐforﾏa beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare afereﾐtă 

implementării proiectului ……….. Iare are IoﾐseIiﾐțe direIte asupra aIti┗ității Beneficiarului ajutorului de 

minimis – IoﾐtraIt de fiﾐaﾐțare, Ierere de fiﾐaﾐțare, Huget.  
 

b) Drepturile beneficiarului fiﾐaﾐtării ﾐeraﾏHursaHile sunt:  

a. Dreptul de a soliIita rapoarte, doIuﾏeﾐte, iﾐforﾏații Iu pri┗ire la ﾏodul de utilizare a suH┗eﾐției si 
aIti┗itatea desfășurata.  

b. Dreptul de a avea acces la sediul Beneficiarului ajutorului de minimis, de a efectua controlul privind modul 

de utilizare a suH┗eﾐției si ﾏodul de desfășurare a aIhizițiilor, si de a i se puﾐe la dispoziție de Iătre 
Beneficiarul ajutorului de minimis toate documentele solicitate.  

c. Dreptul de a solicita Beneficiarului ajutorului de minimis restituirea suﾏelor priﾏite Iu titlu de suH┗eﾐție şi 
răﾏase ﾐeIheltuite sau peﾐtru Iare ﾐu există justifiIare, pâﾐă la data de ………………………….. 

d. Dreptul de solicita Beneficiarului ajutorului de minimis restituirea îﾐtregii suH┗eﾐții aIordate iﾐ Iazul iﾐ Iare 
Beneficiarul ajutorului de minimis ﾐu își îﾐdepliﾐește oHligațiile pre┗ăzute la art. 6, lit. B) din prezentul 

contract. 

 

8. CalIularea plafoﾐului de ﾏiﾐiﾏis și îﾐtrepriﾐderea uﾐiIă 
(1) RespeItarea plafoﾐului de ﾏiﾐiﾏis are îﾐ ┗edere o îﾐtrepriﾐdere uﾐiIă. Astfel daIă îﾐtre îﾐtrepriﾐderile Iare 

HeﾐefiIiază de suH┗eﾐție exista Iel puțiﾐ uﾐa diﾐtre relațiile ﾏeﾐţioﾐate la art. ン aliﾐ. ふヴぶ din schema de 
ajutor de minimis „Iﾏpleﾏeﾐtarea strategiilor de dez┗oltare loIală îﾐ Ioﾏuﾐitățile ﾏargiﾐalizate diﾐ zoﾐa 
rurală și/ sau îﾐ orașe Iu o populație de pâﾐă la ヲヰ.ヰヰヰ loIuitori”, respectivele structuri vor fi tratate ca o 
siﾐgură „îﾐtrepriﾐdere uﾐiIă”. 

(2) Valoarea ﾏaxiﾏă totală a ajutoarelor de ﾏiﾐiﾏis de Iare a HeﾐefiIiat îﾐtrepriﾐderea uﾐiIă pe o perioadă de 
ン aﾐi IoﾐseIuti┗i ふヲ aﾐi fisIali preIedeﾐți şi aﾐul fisIal îﾐ Iursぶ, Iuﾏulată Iu ┗aloarea aloIării fiﾐaﾐIiare 
aIordate îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu pre┗ederile prezeﾐtei sIheﾏe, ﾐu ┗a depăşi eIhi┗aleﾐtul îﾐ lei a ヲヰヰ.ヰヰヰ Euro 
ふヱヰヰ.ヰヰヰ Euro îﾐ Iazul îﾐtrepriﾐderilor uﾐiIe Iare efeItuează traﾐsport de ﾏărfuri îﾐ Ioﾐtul terţilor sau 
Ioﾐtra Iostぶ. AIeste plafoaﾐe se apliIă iﾐdifereﾐt de forﾏa ajutorului de ﾏiﾐiﾏis sau de oHieIti┗ul urﾏărit 
şi iﾐdifereﾐt daIă ajutorul este fiﾐaﾐţat diﾐ surse ﾐațioﾐale sau Ioﾏuﾐitare. 
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(3) Îﾐ Iazul fuziuﾐilor sau al aIhizițiilor, atuﾐIi Iâﾐd se staHilește daIă uﾐ ﾐou ajutor de ﾏiﾐiﾏis aIordat uﾐei 
întrepriﾐderi ﾐoi sau îﾐtrepriﾐderii Iare faIe aIhiziția depășește plafoﾐul rele┗aﾐt, se iau îﾐ Ioﾐsiderare 
toate ajutoarele de ﾏiﾐiﾏis aﾐterioare aIordate tuturor îﾐtrepriﾐderilor Iare fuzioﾐează. Ajutoarele de 
minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție răﾏâﾐ legal aIordate.  

(4) Îﾐ Iazul îﾐ Iare o îﾐtrepriﾐdere se îﾏparte îﾐ două sau ﾏai ﾏulte îﾐtrepriﾐderi separate, ajutoarele de 
ﾏiﾐiﾏis aIordate îﾐaiﾐte de separare se aloIă îﾐtrepriﾐderii Iare a HeﾐefiIiat de aIestea, și aﾐuﾏe, îﾐ 
principiu, întrepriﾐderii Iare preia aIti┗itățile peﾐtru Iare au fost utilizate ajutoarele de ﾏiﾐiﾏis. Îﾐ Iazul îﾐ 
Iare o astfel de aloIare ﾐu este posiHilă, ajutoarele de ﾏiﾐiﾏis se aloIă proporțioﾐal pe Haza ┗alorii 
contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 

(5) Plafoﾐul staHilit ┗a fi expriﾏat suH forﾏă fiﾐaﾐIiară, Ia ┗aloare Hrută îﾐaiﾐte de deduIerea taxelor sau a 
altor oHligații fisIale. 

 

9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis/ Plăţi şi reguli priviﾐd traﾐsferul de sume aferente 

ajutorului de minimis 

(1) Diﾐ perspeIti┗a ﾏoﾐitorizării Iuﾏulului ajutoarelor de ﾏiﾐiﾏis de Iare poate HeﾐefiIia o îﾐtrepriﾐdere pe 
parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013, momentul 
aIordării ajutorului de ﾏiﾐiﾏis se Ioﾐsideră data seﾏﾐării IoﾐtraItului de suH┗eﾐție. 

(2) Peﾐtru a HeﾐefiIia de fiﾐaﾐţare ﾐeraﾏHursaHilă îﾐ Iadrul aIestei sIheﾏe, HeﾐefiIiarul de ajutor de ﾏiﾐiﾏis 
┗a da o deIlaraţie pri┗iﾐd ajutoarele de ﾏiﾐiﾏis priﾏite de îﾐtrepriﾐderea uﾐiIă îﾐ aIel aﾐ fisIal şi îﾐ ultiﾏii 
doi aﾐi fisIali ふfie diﾐ surse ale statului sau ale autorităţilor loIale, fie diﾐ surse Ioﾏuﾐitareぶ. 

(3) Îﾐ Iazul îﾐ Iare ┗aloarea totală a ajutoarelor de minimis aIordate uﾐei îﾐtrepriﾐderi uﾐiIe pe o perioadă de 
trei aﾐi IoﾐseIuti┗i, Iuﾏulată Iu ┗aloarea aloIării fiﾐaﾐIiare aIordate îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu pre┗ederile 
prezeﾐtei sIheﾏe, depășește pragul de ヲヰヰ.ヰヰヰ Euro ふヱヰヰ.ヰヰヰ Euro îﾐ Iazul îﾐtrepriﾐderilor uﾐiIe Iare 
efeItuează traﾐsport de ﾏărfuri îﾐ Ioﾐtul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate 
HeﾐefiIia de pre┗ederile sIheﾏei, ﾐiIi Ihiar peﾐtru aIea fraIţiuﾐe diﾐ ajutor Iare ﾐu depăseste aIest plafoﾐ. 

(4) BeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile ┗a aIorda uﾐ ajutor de minimis după Ie ┗a ┗erifiIa, pe baza 
deIlaraţiei pe propria răspuﾐdere a îﾐtrepriﾐderii, faptul Iă suﾏa totală a ajutoarelor de minimis primite de 
îﾐtrepriﾐderea uﾐiIă pe parIursul uﾐei perioade de trei aﾐi IoﾐseIuti┗i ふultiﾏii ヲ aﾐi fisIali şi aﾐul fisIal îﾐ 
curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor loIale, fie diﾐ surse Ioﾏuﾐitare, Iuﾏulată Iu ┗aloarea 
aloIării fiﾐaﾐIiare aIordate îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu pre┗ederile prezeﾐtei sIheﾏe, ﾐu depăşeşte pragul de 
200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efeItuează traﾐsport de ﾏărfuri îﾐ Ioﾐtul 
terţilor sau Ioﾐtra Iostぶ, eIhi┗aleﾐt îﾐ lei. 

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în 
seﾐsul art. ヱヰΑ ふヱぶ diﾐ Tratatul de fuﾐIţioﾐare al Uﾐiuﾐii Europeﾐe, aIordate peﾐtru aIeleași Iosturi 
eligiHile, daIă uﾐ astfel de Iuﾏul geﾐerează o iﾐteﾐsitate a ajutorului de stat Iare depășește iﾐteﾐsitatea 
ﾏaxiﾏă staHilită îﾐ fieIare Iaz îﾐ parte priﾐtr-uﾐ regulaﾏeﾐt pri┗iﾐd exIeptările îﾐ HloI sau priﾐtr-o decizie 
adoptată de Coﾏisia Europeaﾐă. 

 

10. Măsuri de iﾐforﾏare şi puHliIitate 

 (1)  BeﾐefiIiarul fiﾐaﾐțării ﾐeraﾏHursaHile ┗a iﾐforﾏa îﾐ sIris HeﾐefiIiarii ajutorului de ﾏiﾐiﾏis Iu pri┗ire la 
Iuaﾐtuﾏul ajutorului aIordat îﾐ Haza prezeﾐtei sIheﾏe și IaraIterul de ﾏiﾐiﾏis al acestuia. 
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(2) SIheﾏa de ajutor de ﾏiﾐiﾏis ┗a fi puHliIată iﾐtegral pe pagiﾐa de iﾐterﾐet a Miﾐisterului Dez┗oltării 
Regioﾐale, Adﾏiﾐistraţiei PuHliIe şi Foﾐdurilor Europeﾐe - Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațioﾐal Capital Uﾏaﾐ, la adresa http://www.fonduri-ue.ro. 

 
 

11.  ModifiIarea, Ioﾏpletarea şi îﾐIetarea aIordului 
(1) Prezeﾐtul aIord poate fi ﾏodifiIat doar Iu Ioﾐsiﾏţăﾏâﾐtul aﾏHelor părţi, priﾐ îﾐIheierea uﾐui aIt 
adiţioﾐal. 
(2) AItele adiţioﾐale iﾐtră îﾐ ┗igoare la data seﾏﾐării lor de Iătre ultiﾏa parte. 
(3) Priﾐ exIepţie de la pre┗ederile art. 11.1, Administratorul schemei poate solicita încheierea unui act 
adiţioﾐal peﾐtru a refleIta ﾏodifiIări iﾐter┗eﾐite îﾐ legislaţia ﾐaţioﾐală şi/sau Ioﾏuﾐitară rele┗aﾐtă, Iu 
iﾏpaIt asupra exeIutării prezeﾐtului aIord, situaţii îﾐ Iare ﾏodifiIarea respeIti┗ă iﾐtră îﾐ ┗igoare de la data 
ﾏeﾐţioﾐată îﾐ aItul ﾐorﾏati┗ Iorespuﾐzător. 
(4) OriIe ﾏodifiIări îﾐ struItura BeﾐefiIiarului sIheﾏei de ajutor de ﾏiﾐiﾏis, preIuﾏ şi îﾐ pri┗iﾐţa statutului 
juridiI sau alte ﾏodifiIări de ﾐatură a afeIta exeIutarea oHligaţiilor diﾐ prezeﾐtul aIord treHuie aduse 
iﾏediat la Iuﾐoştiﾐţa Administratorului schemei, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea acestora. 
 
 

12. Forța ﾏajoră:  
(1) Partea Iare iﾐ┗oIă forța ﾏajoră are oHligația de a ﾐotifiIa Ieleilalte părți, iﾏediat şi îﾐ ﾏod Ioﾏplet, 

produIerea forței ﾏajore şi de a lua oriIe ﾏăsură Iare îi stă la dispoziție îﾐ ┗ederea îﾐIetării aIesteia.  
(2) Forța ﾏajoră exoﾐerează părțile de îﾐdepliﾐirea oHligațiilor pre┗ăzute îﾐ prezeﾐtul IoﾐtraIt.  
(3) Îﾐ perioada îﾐ Iare, datorită uﾐor Iauze de forță ﾏajoră sau de Iaz fortuit, părțile ﾐu își pot îﾐdepliﾐi 

oHligațiile asuﾏate priﾐ prezeﾐtul IoﾐtraIt, suH┗eﾐția ﾐu se aIordă.  
(4) Îﾐ situația îﾐ Iare BeﾐefiIiarul proieItului se află îﾐ iﾏposiHilitate de plată datorită uﾐor Iauze de forță 

ﾏajoră sau a uﾐui Iaz fortuit ふde ex. îﾐtârzieri la plata Iauzate de AMPOCUぶ și îﾐ aIeastă perioadă 
Beneficiarul ajutorului de minimis si-a îﾐdepliﾐit oHligațiile, suH┗eﾐția se poate aIorda și retroaIti┗. 

(5) Îﾐ Iazul îﾐIetării forței ﾏajore sau a Iazului fortuit Iare a Ioﾐdus la iﾏposiHilitatea de plată, 
BeﾐefiIiarul proieItului ┗a ﾐotifiIa iﾏediat BeﾐefiIiarul ajutorului de ﾏiﾐiﾏis despre aIeastă situație. 

 

13. Încetarea IoﾐtraItului de suHveﾐţie 

(1) Prezeﾐtul IoﾐtraIt îﾐIetează :  

a) priﾐ aIordul de ┗oiﾐță al părților 

b) la data expirării duratei peﾐtru Iare a fost îﾐIheiat, îﾐ Iazul îﾐ Iare IoﾐtraItul ﾐu a fost preluﾐgit priﾐ aIt 
adițioﾐal.  

 

14 . Conflictul de interese, iﾐIoﾏpatiHilităţi, ﾐereguli 

(1) BeﾐefiIiarul ajutorului de ﾏiﾐiﾏis se oHligă să ia toate ﾏăsurile ﾐeIesare peﾐtru e┗itarea ﾐeregulilor, a 
IoﾐfliItelor de iﾐterese şi/sau a iﾐIoﾏpatiHilităţilor, Ioﾐforﾏ pre┗ederilor legale ふîﾐ speIial O.U.G. ﾐr. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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66/2011, cu ﾏodifiIările şi Ioﾏpletările ulterioare, pri┗iﾐd IoﾏHaterea, Ioﾐstatarea şi saﾐIţioﾐarea 
ﾐeregulilor apărute îﾐ oHţiﾐerea şi utilizarea foﾐdurilor europeﾐe şi/sau foﾐdurilor puHliIe ﾐaţioﾐale 
aferente acestora). 

(2) Părţile ┗or urﾏări să exeIute prezeﾐtul IoﾐtraIt Iu Huﾐă Irediﾐţă, îﾐ ﾏod oHieIti┗ şi iﾏparţial şi ┗or e┗ita 
iﾐterferarea Iu oriIe iﾐterese eIoﾐoﾏiIe, afiﾐităţi politiIe sau ﾐaţioﾐale, legăturilor de faﾏilie sau 
eﾏoţioﾐale, ori al altor legături sau iﾐterese ﾐeoﾐeste. 

(3) Părţile se oHligă să îﾐtrepriﾐdă toate diligeﾐţele ﾐeIesare peﾐtru a e┗ita oriIe IoﾐfliIt de iﾐterese şi să se 
iﾐforﾏeze reIiproI, îﾐ terﾏeﾐ de ﾏaxiﾏuﾏ ヴΒ de ore de la luarea la Iuﾐoştiﾐţă a oriIărei situaţii de ﾐatură a 
da ﾐaştere uﾐui astfel de IoﾐfliIt. 

(4) Neregula reprezintă oriIe aHatere îﾐ pri┗iﾐţa legalităţii, regularităţii şi Ioﾐforﾏităţii îﾐ raport Iu 
dispoziţiile legale ﾐaţioﾐale şi/sau Ioﾏuﾐitare, preIuﾏ şi faţă de pre┗ederile IoﾐtraItelor ori ale altor 
aﾐgajaﾏeﾐte legale îﾐIheiate îﾐ Haza aIestor dispoziţii, Iare prejudiIiază, priﾐtr-o Iheltuială ﾐeIu┗eﾐită, 
Hugetul geﾐeral al Coﾏuﾐităţii Europeﾐe şi/sau Hugetele adﾏiﾐistrate de aIeasta ori îﾐ ﾐuﾏele ei, preIuﾏ şi 
Hugetele diﾐ Iare pro┗iﾐe Iofiﾐaﾐţarea afereﾐtă. 

 

15.  Rezolvarea şi soluţioﾐarea litigiilor 

(1) Prezentul IoﾐtraIt se iﾐterpretează, se exeIută şi se supuﾐe legii roﾏâﾐe. 

(2) Îﾐ Iaz de IoﾐfliIt, părţile ┗or îﾐIerIa rezol┗area aIestora, Iu prioritate, pe Iale aﾏiaHilă. 

(3) Îﾐ Iaz de eﾏitere a IoreIţiilor fiﾐaﾐIiare de Iătre orgaﾐisﾏul gu┗erﾐaﾏeﾐtal Ioﾏpeteﾐt, preIuﾏ şi îﾐ 
alte IirIuﾏstaﾐţe justifiIate, îﾐtrepriﾐderea HeﾐefiIiară poate exeIuta restituirea diﾐ proprie iﾐiţiati┗ă a 
suﾏelor Iătre adﾏiﾐistratorul sIheﾏei. 

(4) Litigiile Ie ﾐu au putut fi rezol┗ate pe Iale aﾏiaHilă ┗or fi supuse soluţioﾐării iﾐstaﾐţei judeIătoreşti 
competente material de la sediul administratorului schemei ajutorului de minimis. 

 

16. Coﾐfideﾐţialitatea 

(1) Iﾐforﾏaţii Ioﾐfideﾐţiale ┗or fi Ioﾐsiderate datele şi iﾐforﾏaţiile Iărora părţile le-au acordat acest caracter 

priﾐ preIizarea făIută sau îﾐsIrisă pe doIuﾏeﾐtele traﾐsﾏise, Iu exIepţia Ielor Iare, Ioﾐforﾏ prezeﾐtului 
aIord, faI oHieItul puHliIităţii, Ioﾐseﾏﾐării, îﾐregistrării îﾐ registre sau e┗ideﾐţe puHliIe. 

(2) Părţile se oHligă să ﾐu traﾐsﾏită terţilor date, iﾐforﾏaţii îﾐ legătură Iu exeIutarea prezeﾐtului IoﾐtraIt, 
Iu exIepţia orgaﾐisﾏelor gu┗erﾐaﾏeﾐtale Iu atriHuţii îﾐ adﾏiﾐistrarea, gestioﾐarea, Ioﾐtrolul foﾐdurilor 
şi/sau ajutoarelor ﾐeraﾏHursaHile. 

(3) ÎﾐIălIarea oHligaţiei de Ioﾐfideﾐţialitate oHligă partea respoﾐsaHilă la repararea prejudiciului cauzat. 

(4) Nu suﾐt Ioﾐfideﾐţiale doIuﾏeﾐtele, ﾏaterialele, iﾐforﾏaţiile folosite îﾐ sIopuri puHliIitare îﾐ ┗ederea 
proﾏo┗ării şi iﾐforﾏării, aşa Iuﾏ aIestea au fost defiﾐite aﾐterior. 
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(5) Părţile ﾐu ┗or putea fi făIute răspuﾐzătoare peﾐtru dez┗ăluirea de iﾐforﾏaţii Ioﾐfideﾐţiale daIă s-a 

oHţiﾐut aIordul sIris al Ieleilalte părţi, sau daIă partea îﾐ Iauză a dat Iurs uﾐor dispoziţii legale de dez┗ăluire 
a iﾐforﾏaţiilor. 

 

17. Clauze finale  

(1) OriIe IoﾏuﾐiIare îﾐtre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, treHuie să fie traﾐsﾏisă îﾐ 
sIris. OriIe doIuﾏeﾐt sIris treHuie îﾐregistrat atât îﾐ ﾏoﾏeﾐtul traﾐsﾏiterii, Iât și îﾐ ﾏoﾏeﾐtul priﾏirii.  

(2) Prezentul contract se Ioﾏpletează Iu pre┗ederile ﾐorﾏelor legale iﾐ ┗igoare.  
(3) Prezentul contract s-a îﾐIheiat astăzi,……………….., in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare 

parte semnatara.  

 

BeﾐefiIiar fiﾐaﾐtare ﾐeraﾏHursaHilă 

Nume prenume reprezentant legal 

Beneficiar ajutor de minimis 

Nume prenume reprezentant legal 

 

      

Avizat, 

Nume prenume - Manager Proiect 


