
 

  

Anexa nr.1 

ACT ADIŢIONAL 

 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară............. 
Domeniul major de intervenţie............... 

 
 

ACTUL ADIŢIONAL NR. …  

Numărul de identificare al contractului:  

POSDRU/Call/DMI/G(S)/ID proiect 

Titlul proiectului: Nr. de înregistrare OIPOSDRU delegat………………..: 

 

  

 
(Ministerul.......) OIPOSDRU delegat……………………………………, cu sediul în strada 
…………, nr.……, sector …, Bucureşti, România, cod poştal:………….., telefon:………….., 
fax:……………………, poşta electronică: ……………….. , cod fiscal …………, prin 
reprezentant legal, Secretar de Stat,.....................,în calitate de ordonator de credite 
(sau) director ……….al OIPOSDRU delegat………………………….. pe de o parte 
 
 
şi 
 
[Persoana juridică] ..........................................înfiinţată la data de 
............................., cod de înregistrare fiscală ................................................., nr. de 
înregistrare..........: J...../......./..........., cu sediul în localitatea 
......................................... str. .............................., judeţul....................., tel: 
……………………….., fax: ……………………….., poştă electronică: ……………………….., în 
calitate de Beneficiar, prin reprezentant legal …………………….., pe de altă parte, 
 
au convenit următoarele: 
 

Următoarele prevederi ale Contractului de finanţare POSDRU/Call/DMI/G(S)/ID proiect, se 
modifică/completează, după cum urmează: 
 

1. Articolul 11 – Modificări și completări la contract se modifică având următorul 
cuprins: 

 
(1) Orice modificare a Contractului se va face cu acordul părților prin încheierea unui act 
adițional sau aprobarea unei notificări, cu excepția modificărilor determinate de schimbări în 
cadrul legislativ care vor intra în vigoare la data menționată în actul normativ respectiv, cu 
notificarea ulterioară a Beneficiarului.  
Modelul-cadru de notificare ce vizează modificări determinate de schimbări în cadrul 
legislativ va fi elaborat și aprobat prin instrucțiune/decizie la nivelul AMPOSDRU. 



 

  

(2) Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU/OI POSDRU delegat despre orice situație 
care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 10 (zece) zile de la 
data luării la cunoștință despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puțin 30 (treizeci) 
de zile înainte de sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de 
implementare a acestuia, fără a afecta bugetul Proiectului, dar nu mai târziu de 1 decembrie 
2015. Beneficiarul va transmite solicitarea însoțită de documente justificative. 
(3) Beneficiarul este obligat să informeze în termen de 5 zile AMPOSDRU/OI POSDRU 
delegat cu privire la declararea stării de insolvenţă, în vederea demarării procedurilor de 
control. 
(4) Beneficiarul va notifica în scris AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, cu cel puţin 10 (zece) 
zile înainte de data la care doreşte ca notificarea să producă efecte, în următoarele situații:  
 a) modificari ale Sectiunilor din cererea de finantare care cuprind referiri la achizitiile de tip 
FEDR (nr. de unitati, tip, etc.) și modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în 
limita a 10% între capitole bugetare în raport cu bugetul aprobat, anexă la contractul de 
finanţare (având în vedere că ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să 
respecte plafonul de 10%) și peste 10% între liniile bugetare ale aceluiași capitol bugetar, 
cu justificarea motivelor care au condus la aceasta, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR, a 
cheltuielilor generale de administraţie; 
b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum și schimbarea datelor de 
contact  (număr telefon, fax, e-mail, etc.); 
c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experților pe 
termen lung din cadrul echipei de implementare a Proiectului si actualizarea sectiunilor 
aferente din cererea de finantare, dupa caz;  
e) înlocuirea reprezentantului legal; 
f) modificarea planului de implementare a activităților si actualizarea sectiunilor aferente din 
cererea de finantare, dupa caz;  
g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingență, în limita prevăzută la 
litera a), în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și deciziilor AMPOSDRU;    
Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice începând cu a 11-a (unsprezece) 
zi de la data înregistrării acesteia de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat dacă nu s-au solicitat 
beneficiarului clarificări. Dacă beneficiarul nu furnizează clarificările solicitate în termen de 
maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data solicitării acestora de către AMPOSDRU/OI POSDRU 
delegat, notificarea va fi respinsă. 
În situaţia în care AMPOSDRU/OI POSDRU delegat respinge modificările contractuale 
solicitate prin notificare, beneficiarul va fi informat prin adresă oficială cu privire la 
respingerea acesteia, respectând termenele impuse prin prezentul contract de finanţare şi 
ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU. 
 (5) Beneficiarul are obligația de a solicita AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu cel puţin 20 
(douăzeci) de zile înainte de data la care doreşte ca actul adițional să producă efecte, în 
următoarele situații: 
a) orice modificare a bugetului estimat al Proiectului, generată de: 
    - redistribuiri de sume care depăşesc limita a 10% între capitolele bugetare aferente 
costurilor eligibile ale Proiectului, , în condițiile în care se pastrează nemodificată valoarea 
totală eligibilă a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta; 
    - modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, 
conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la 
aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depășesc limita a 10% între capitole bugetare; 
    - modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim 
permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus 
la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depășesc limita a 5/7%; 



 

  

b) includerea de noi activități eligibile și/sau introducerea unor categorii de grup ţintă, cu 
respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, care să 
contribuie la atingerea rezultatelor și obiectivului specific al Proiectului; 
c) modificarea duratei de implementare a Proiectului; 
d)suspendarea executării contractului, pentru motive întemeiate, astfel încât să-i permită 
finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;  
e) înlocuirea unuia din partenerii din proiect, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și 
deciziilor AMPOSDRU;  
f) modificări ale Acordului de parteneriat; 
g) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingență,  pentru suma care 
depășește limita a 10% între capitolele bugetare, în conformitate cu prevederile 
instrucțiunilor și deciziilor AMPOSDRU; 
h) orice alte modificări ale cererii de finanţare; 
(6) Actul adițional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare și va produce efecte 
juridice dacă a fost semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al Beneficiarului și, 
ulterior, semnat și ștampilat și de către reprezentantul legal al AMPOSDRU/OI POSDRU 
delegat.  
Un act adițional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar 
pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile sau care ar fi contrare 
principiului tratamentului egal al solicitanților. 
 

2. Articolul 15 – Anexele contractului se modifică având următorul cuprins: 
 

Anexa 1 Cererea de finanțare 

Anexa 2 Bugetul proiectului sintetic 

Anexa 3 Acord de Parteneriat 

Anexa 4 CV-urile echipei de management și expertilor pe termen lung  

 
 
Noua versiune a Anexei 2 - Bugetul proiectului sintetic este ataşată prezentului act adiţional. 

 
Toate celelalte condiţii generale şi speciale ale Contractului de finanţare şi ale actului adiţional 
anterior/ actelor adiţionale anterioare1 rămân nemodificate. Prezentul act adiţional intră în 
vigoare la data semnării de către OIPOSDRU delegat……………………..  
 
Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un 
exemplar pentru OIPOSDRU delegat……………………………. şi un exemplar pentru Beneficiar. 
 

(Ministerul........) 
OIPOSDRU delegat …………………….. 

 

Beneficiar 

  

Reprezentant legal Reprezentant legal 
  
Nume şi prenume Nume şi prenume 
  
Semnătura Semnătura 
  

                                                 
1 Expresia „şi ale actului adiţional anterior/ actelor adiţionale anterioare” nu se aplică pentru Actul 
Adiţional nr. 1. Pentru Actul Adiţional nr. 2, se va utiliza expresia „şi ale actului adiţional anterior”. Pentru 
Actul Adiţional nr. 3 (şi următoarele) se va utiliza expresia „şi ale actelor adiţionale anterioare”. 



 

  

  
  
Data Data 

 
 

 

 

 

Instrucţiuni de completare:  

(1) După completarea prezentului document, aceste “Instrucţiuni de completare” şi notele de subsol se 
vor elimina! 

(2) Câmpurile evidenţiate cu gri vor fi înlocuite/completate cu informaţiile corespunzătoare pentru 
contractele de finanţare pentru axe prioritare şi domenii majore de intervenţie pentru care OI POSDRU 
delegat este responsabil, în urma completării câmpurilor corespunzătoare nu vor mai fi evidenţiate cu nicio 
culoare.  

(3) Câmpurile evidenţiate cu galben vor fi înlocuite/completate cu informaţiile corespunzătoare pentru 
contractele de finanţare pentru axe prioritare şi domenii majore de intervenţie pentru care OI POSDRU 
delegat…………………………………….. este responsabil; în urma completării câmpurilor corespunzătoare nu vor 
mai fi evidenţiate cu nicio culoare.   

(4) Conţinutul actului adiţional va fi încadrat în pagină astfel încât ultima pagină să NU conţină doar 
semnăturile.  


