Manual operațional de procedură privind tranziția
angajamentelor legale de finanțare încheiate potrivit
PNDR 2007 ‐ 2013 pentru finanțare din PNDR 2014 ‐
2020

Cuprins

Referinte legislative
Cap. I Masurile care fac obiectul tranzitiei: conform cap. 19 din PNDR 2014 – 2020, incluse in
Tabelul corespondenta dintre masurile PNDR 2007 – 2013 si masurile / sub‐masurile din PNDR
2014 – 2020 care fac obiectul tranzitiei ‐ Anexa 1A
Cap. II Tipuri de tranzitie
Cap. III Etape de parcurs
Cap. IV Re‐codificarea si raportarea proiectelor cu act aditional semnat / notificare la decizia /
contractul de finantare
Cap. V Specificatii privind aplicarea procedurilor de implementare
Cap. VI Dispozitii financiare generale legate de valoarea publica angajata prin tranzitie
Cap. VII Dispozitii generale cu privire la monitorizarea actelor adiționale/notificarilor la
deciziile/contractele de finantare în cazul proiectelor care fac obiectul tranzitiei/notificarilor la
deciziile de finantare
Cap. VIII Dispozitii generale cu privire la reconcilierea actelor adiționale/notificarilor la
deciziile/contractele de finantare în cazul proiectelor care fac obiectul tranzitiei
ANEXE

2

Referinte legislative:
 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de
stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea
ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013,
(UE) nr. 1306/2013 si (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
în ceea ce priveste aplicarea acestora în anul 2014;
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu
modificările ulterioare;
 Regulamentul Delegat (UE) nr.807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului
(UE) Nr. 1305/2013 si de introducere a unor dispozitii tranzitorii;
 Decizia Comisiei Europene C(2015)3508/26.05.2015 de aprobare a PNDR 2014 – 2020;
 HG 224 / 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007‐2013, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 536/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007‐2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada
tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014‐2020;
 HG nr.226 / 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;
 Regulament Delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte
agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea
conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
 Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 2006 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
(FEADR).
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Cap. I Masurile care fac obiectul tranzitiei: conform cap. 19 din PNDR 2014 – 2020,
incluse in Tabelul corespondenta dintre masurile PNDR 2007 – 2013 si masurile /
sub‐masurile din PNDR 2014 – 2020 care fac obiectul tranzitiei ‐ Anexa 1A.
Prezentul manual operational de procedura se aplica tuturor proiectelor contractate in cadrul
PNDR 2007‐2013 nefinalizate pana la 31 decembrie 2015 (inclusiv contractelor aferente masurii
121 tranzitie ‐ on line).
Cap. II Tipuri de tranzitie
2.1 Din fonduri alocate prin PNDR 2014 – 2020, pentru beneficiarii masurilor incluse in Tabel cu
corespondenta dintre masurile PNDR 2007 – 2013 si masurile / sub‐masurile din PNDR 2014 –
2020 care fac obiectul tranzitiei ‐ Anexa 1A.
2.2 Prin continuarea finanțării operatiunilor / cheltuielor din surse proprii ‐ pentru proiectele
care nu intrunesc cerintele pentru finantare din PNDR 2014‐2020.
Beneficiarii proiectelor menționate la paragraful 2.2, care au încasat avans, trebuie să depună
documente justificative pentru avansul acordat de AFIR, cel târziu până la data 04.12.2015. În
cazul în care nu se vor prezenta documentele justificative până la această dată, AFIR va proceda
la executarea Scrisorii de Garanție Bancară.
Prin acte adiționale se stabilesc: documentația finală prin care beneficiarul va face dovada
încheierii lucrărilor proiectului, precum și data de la care începe să curgă perioada de
monitorizare a proiectului.
2.3 În urma unei Note de punere în executare întocmită de Direcția Juridică și Contencios și
aprobată de Directorul General, se vor finanța, în condițiile prevăzute la capitolul 5.2.4 din
PNDR 2007‐2013 și în Regulamentele europene ce reglementează tranziția de la perioada de
programare 2007‐2013 la perioada 2014‐2020 (R. (UE) nr. 335/2013, R (UE) 1310/2013 și R (UE)
807/2014) din fondurile menționate la paragraful 2.1 și, după caz, conform paragrafului 2.2,
solicitanții declarați eligibili și pentru care, printr‐o hotărâre judecătorească definitivă, a fost
stabilită obligația încheierii contractului de finanțare (contractarea este posibilă pana la data de
la care încep să fie asumate angajamente juridice față de beneficiari în conformitate cu cadrul
juridic pentru perioada de programare 2014‐2020), dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015,
sau obligația efectuării de plăți.
Aceste proiecte vor parcurge toate etapele de tranziție menționate la capitolul III din prezenta
procedură. Exceptie fac contractele de finantare incheiate în anul 2015, ca urmare a unei
hotarari judecatoresti definitive, pentru care nu se aplică prevederile punctului 3.1.1.
2.4 Referitor la proiectele contractate conform Schemei de ajutor de stat N 578/2009 din cadrul
PNDR 2007‐2013 acestea pot fi supuse procedurii de tranziție numai dacă valoarea ajutorului
pentru fiecare proiect se încadrează în max. 2 500 000 euro.
În vederea continuării plăților pe tranziție din bugetul aferent submăsurii 4.2 din PNDR 2014‐
2020 prevederile Regulamentului 1310/2013 coroborate cu cerințele Comisiei Europene în
materie de ajutor de stat, sunt îndeplinite de intreprinderile mari și IMM‐urile din regiunile de
dezvoltare ale României, care au contractate proiecte ce vizează investiții în imobilizări
corporale și/sau necorporale pentru procesarea de produse agricole prevazută în Anexa I la
4

TFUE în vederea obținerii de produse neagricole în cadrul schemei de ajutor de stat N 578/2009
aferentă Măsurii 123 din cadrul PNDR 2007‐2013.
Nu se supun procedurii privind tranzitia investițiile care vizează procesarea primară a
produselor forestiere lemnoase și nelemnoase și investițiile pentru procesarea produselor
agricole în vederea obținerii de biocombustibili.
Cap. III Etape de parcurs
3.1.1 Conditii de tranzitie: procent de cel putin 25 % de plati efectuate din valoarea eligibilă
nerambursabilă, fie avans, fie plati efective de decontare cheltuieli;
3.1.2 Fac obiectul tranzitiei prin derogare de la conditia inclusa la 3.1.1:
a) contractele de finantare pentru masurile de sprijin: 112, 142, 221 si deciziile de finantare
aferente masurii 141;
b) contractele de finantare de investitii cu constructii – montaj aferente masurii 123 –
supracontractare, incheiate in anul 2015, în urma analizării la nivel de CRFIR si a acceptarii
justificarilor cu privire la nedepunerea de cereri de plata;
c) contractele de finantare aferente masurii 121 tranzitie cu depunere on‐line a caror perioada
de executie depaseste 31.12.2015, pentru care nu se solicita prelungirea termenului de
executie existent. In acest caz, cu scopul utilizarii noii codificari, a incheierii anagajamentelor
financiare aferente PNDR 2007 – 2013 si a angajarii sumelor aferente PNDR 2014 – 2020, se
semneaza acte aditionale fara solicitare de: documente justificative (Nota explicativa si
Memoriu justificativ sau alte documente justificative), implicit fara Fișa de verificare a
documentelor, Raport de analiză si Nota aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR, Extras
de cont şi Addendum de prelungire a perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție Bancară.
Aceasta derogare nu se aplica contractelor de finantare aferente masurii 121 tranzitie cu
depunere on‐line pentru care se solicita prelungirea termenului de executie existent. Astfel,
aceste proiecte se vor supune prevederilor acestei proceduri, inclusiv conditiei de tranzitie
mentionata la punctul 3.1.1;
d) contractele de finanţare pentru măsurile cu continuarea implementării din surse proprii
menţionate la capitolul 2.2.
3.2.1 Preluarea de către CRFIR a tuturor contractelor de finanțare, inclusiv a dosarelor
administrative, încheiate pe eșantion la nivel central AFIR si nefinalizate, în vederea incheierii
actelor aditionale la nivel regional.
3.2.2 Pentru masurile de investitii, notificarea beneficiarilor se transmite de catre OJFIR, cu
exceptia beneficiarilor publici, pentru care notificarile se transmit de catre CRFIR. În cazul
măsurilor de investiții, beneficiarii vor fi înștiințați prin notificare să depună următoarele
documente: Nota explicativă, Memoriul justificativ, noul grafic de realizare al investiției și
declarație de eșalonare a plăților rectificată, precum și Scrisoarea de garanție/Addendum‐ul de
prelungire a valabilității, eliberată de o instituție financiară bancară sau nebancară (dacă a fost
încasat avans), al cărei termen de valabilitate trebuie să acopere noul termen de execuție
solicitat, ‐ model notificare conform Anexa 2.1;
3.2.3 Pentru masura 141, inclusiv prin Leader, notificarile model conform Anexa 4.2, se transmit
de catre CRFIR. Pentru aceasta masura nu se incheie acte aditionale.
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3.2.4 În cazul măsurilor 112, 142 si 221, inclusiv a celor prin LEADER, se trimit notificări de la
nivel OJFIR ‐ model Anexa 2.2 si se semneaza acte aditionale prin CRFIR – modele conform
anexelor 4.3, 4.4 si 4.5, fara a se solicita beneficiarilor documente suplimentare. Actele
aditionale intocmite si aprobate de catre CRFIR, se transmit la OJFIR in vederea semnarii de
catre beneficiari.
3.3 Pentru masurile de investitii, analiza documentației primite de la beneficiari în vederea
prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare se face prin completarea formularului
Fisa de verificare a documentatiei primite in vederea semnarii actului aditional pentru tranzitie
si Raport de analiza ‐ Anexa 3;
3.3.1 Direcţia Efectuare şi Contabilizare Plăţi Fonduri Europene va transmite către
SAFPD/SLIN/SIBA ‐ CRFIR o copie a extrasului de cont emis de trezorerie care confirmă că
penalitatea a fost achitată de catre beneficiar;
3.3.2 Expertul SAFPD/SLIN/SIBA ‐ CRFIR verifică dacă suma care se regăseşte în extrasul de cont
primit de la Direcţia Efectuare şi Contabilizare Plăţi Fonduri Europene corespunde cu suma
înscrisă în Notificarea transmisă beneficiarului – model Anexa 3, și în ordinul de plată vizat de
bancă și transmis de catre beneficiar;
3.3.3 După verificarea celor două documente şi certificarea că penalitatea este platită de catre
beneficiar şi încasată de Autoritatea Contractantă, expertul SAFPD/SLIN/SIBA ‐ CRFIR
demarează procedura de încheiere a Actului adiţional pentru prelungirea duratei de execuție a
contractului;
3.3.4 În cazul în care expertul SAFPD/SLIN/SIBA‐CRFIR constată că beneficiarul nu a achitat în
termen contravaloarea penalităţii de 0,1% pentru beneficiarii publici sau de 0,5% pentru
beneficiarii privati, conform procedurilor in vigoare, expertul SAFPD/SLIN/SIBA ‐ CRFIR poate
propune încetarea Contractului de Finanţare, având în vedere că beneficiarul nu şi‐a onorat
obligațiile contractuale.
3.4 Pentru stabilirea sumelor ce trebuie tranzitate, se va solicita la DECPFE fișa contului 8067
pentru fiecare beneficiar.
3.5 De asemenea, pentru stabilirea sumelor ce vor face obiectul tranzitiei se va avea în vedere
și valoarea cererilor de plată în curs de autorizare/autorizate, dar neplătite în anul 2015. După
stabilirea sumelor, expertul SAFPD‐CRFIR va întocmi documentele Propunere de Angajare a
unei Cheltuieli in limita creditelor bugetare (manualul de contractare a fondurilor M01‐03) şi
Angajament Bugetar Individual (manualul de contractare a fondurilor M01‐03) pentru
incheierea finantarii din PNDR 2007‐2013 și reangajarea lor în PNDR 2014‐2020 prin intocmirea
urmatoarelor documente: Propunere de Angajare a unei Cheltuieli in limita creditelor de
angajament / Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare (manualul de
contractare a fondurilor M01‐03) şi Angajament Bugetar Individual (manualul de contractare a
fondurilor M01‐03), cu încadrarea în sumele prevăzute în capitolul 19 din PNDR 2014 – 2020.
Modul de stabilire a sumelor tranzitate, documentele care au stat la baza stabilirii acestor sume
și alte elemente ce rezultă din analiza efectuată, se vor consemna si în Raportul de analiză a
cererii de amendare a contractului de finanțare (Anexa 3) – in cazul masurilor de investitii.
3.6 Semnarea Actelor aditionale sau a Notificarilor (pentru masura 141), astfel:
Conform Anexei 4.1 pentru masurile de investitii (cu exceptia proiectelor a căror finanțare se
continuă din surse proprii ale beneficiarilor);
Conform Anexei 4.2 pentru masura 141 si 411‐141;
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Conform Anexei 4.3 pentru masura 142 si 411‐142;
Conform Anexei 4.4 pentru masura 221;
Conform Anexei 4.5 pentru masura 112 si 411‐112;
Conform Anexei 4.6 pentru măsurile cu continuarea implementării din surse proprii.
3.7 Pentru proiectele a căror finanțare se continuă din surse proprii, Actul aditional de
prelungire a duratei de execuție a contractului de finanțare va mentiona faptul ca valoarea
contractului de finantare minus transe de plata decontate devine cheltuiala neeligibila,
mentinandu‐se restul de obligatii contractuale, beneficiarul angajându‐se să finalizeze investiția
propusa din fonduri proprii.
Cap. IV Re‐codificarea si raportarea proiectelor cu act aditional semnat / notificare
la decizia de finantare
4.1 Re‐codificarea va urma structura codificarii proiectelor pe PNDR 2014 – 2020, la care se
adauga litera T sau S in „codificarea de rezerva”, confom exemplelor din Anexa 1B;

4.2 Raportarea se face conform Anexei 5. Astfel, Anexa 5 se va completa saptamanal si se va
intocmi cate un registru pentru fiecare masura, dupa cum urmeaza:
4.2.1 Fiecare serviciu din cadrul CRFIR va completa saptamanal Registrul proiectelor care trec
pe tranzitie si il va transmite, electronic, in fiecare zi de Vineri, expertului responsabil cu
monitorizarea din cadrul CMIT. Registrul va fi semnat de catre expertul care l‐a intocmit si va fi
verificat de catre seful de serviciu;
4.2.2 Expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul CMIT va centraliza registrele primite de
la toate serviciile CRFIR si le va inainta Directorului General Adjunct CRFIR pentru aprobare;
4.2.3 Dupa aprobarea registrului, acesta se va transmite, electronic, in fiecare zi de luni catre
Directia Coordonare Programe – Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare, la adresa de e‐
mail monitorizare@afir.info;
4.2.4 Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare transmite registrele primite la directiile de
specialitate din cadrul AFIR.
Cap. V Specificatii privind aplicarea procedurilor de implementare
5.1 Pentru proiectele care fac obiectul tranzitiei, se aplica in implementare procedurile in
vigoare aferente PNDR 2007 – 2013.
Cap. VI Dispozitii financiare generale legate de valoarea publica angajata prin
tranzitie
6.1 Expertii care intocmesc Actele aditionale / Notificarile vor respecta Decizia Comisiei
Europene de punere in aplicare a PNDR 2014 – 2020 cu privire la ratele contributiei FEADR
pentru fiecare masura si operatiune;
6.2 Valoarea FEADR angajata se face in baza alocarii financiare a Uniunii pentru PNDR 2014 –
2020 pentru fiecare masura.
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Cap.
VII
Dispozitii
generale
cu
privire
la
monitorizarea
actelor
adiționale/notificarilor la deciziile/contractele de finantare în cazul proiectelor care
fac obiectul tranzitiei/notificarilor la deciziile de finantare
7.1 Pentru proiectele care se preiau conform Cap. 19 din cadrul PNDR 2014‐2020, se vor
elabora fise pentru colectarea indicatorilor de monitorizare specifici pentru fiecare masura/
submasura, in vederea raportarii acestora catre Comisia Europeana, in conformitate cu Cadrul
Comun de Monitorizare si Evaluare 2014‐2020.
7.2 Fisele cu indicatorii de monitorizare vor fi elaborate de catre DCP – SMER pana la sfarsitul
anului 2015 si vor fi transmise electronic (format excel) catre toate Centrele Regionale.
7.3 Expertii serviciilor de specialitate din cadrul CRFIR vor completa fisa cu indicatori aferenta
fiecarui proiect, pana la sfarsitul primului trimestru al anului 2016. Fisele se vor transmite
electronic (format excel) catre expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul CMIT.
7.4 Pe baza acestor fise, expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul CMIT va completa
Documentul nr.2 “Situatia beneficiarilor” din cadrul procedurii de monitorizare.
Cap.
VIII
Dispozitii
generale
cu
privire
la
reconcilierea
actelor
adiționale/notificarilor la deciziile/contractele de finantare în cazul proiectelor care
fac obiectul tranzitiei
Operațiunea de reconciliere privind situaţia Contractelor de Finanţare/Deciziilor de Finanţare, a
Actelor Adiţionale şi a Notelor de încetare, precum și operațiunea de reconciliere a penalităţilor
de 0,1% şi respectiv 0,5% privind prelungirea contractelor peste termenul maxim de 24 / 36 luni
reconciliere a datelor se vor realiza distinct, prin întocmirea Anexei 3 exclusiv pentru a
individualiza aceste contracte, in conformitate cu manualul de contractare M01‐03.
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ANEXE
ANEXA 1 A
Tabel cu corespondenta dintre masurile PNDR 2007 – 2013 si masurile / sub‐masurile din PNDR
2014 – 2020 care fac obiectul tranzitiei
Masura din PNDR 2007 ‐
2013

Masura

112 ‐ doar pentru
contractele semnate
după septembrie 2012
121
123 – schema
N578/2009 agricol (cu
exceptia proiectelor ce
vizeaza investitii in
vederea procesarii
primare a produselor
forestiere lemnoase și
nelemnoase si / sau a
procesarii produselor
agricole pentru
obținerea de
biocombustibili)
123
125 A

6

6.1

30 sept 2016

4
4

4.1
4.2

30 sept 2017

4
4

4.2

125 B
125 C
141
142
221
313 (fara componenta c)
„Investiţii în
infrastructura la scară
mică precum centrele de
informare, amenajarea
de marcaje turistice
etc.”

6
9
8
6

Sub‐masurile din PNDR 2014 ‐
2020

Data pana la care se
poate extinde
contractul

‐ 4.3 A daca operațiunile finanțate
vizează infrastructura agricola fără
irigații
‐ 4.3 I daca operațiunile finanțate
vizează irigațiile

4.3 F
4.3 I
6.3
9.1
8.1
6.4

30 sept 2018
Inclusiv 2023
30 sept 2017

9

322 (A, B, C și D), 313 – 7
componenta c)
„Investiţii în
infrastructura la scară
mică precum centrele de
informare, amenajarea
de marcaje turistice
etc.”
19

4.1

2141
2152

7.2

30 sept 2017

19.2 ‐ Se transferă în PNDR 2014
‐ 2020 sumele rămase de plătit
pentru proiectele contractate în
baza R 1698/2005 pentru care
implementarea și plata nu se vor
finaliza până la 31.12.2015, cu
execeptia sumelor aferente sub‐
masurii 413‐312.
10,11
14

În functie de
componenta vizată de
transfer din cadrul
M41, ultimul an de
plată va fi 2018
(măsurile multianuale)
respectiv 2017
(măsurile de investiții)
2017
2019

1 + 2: Procedurile de tranzitie aferente masurilor cu implementare delegata la APIA se elaboreaza de catre APIA, cu
avizul AFIR si a Autoritatii de Management pentru PNDR
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ANEXA 1B

1. Exemplificare codificare 121 – 4.1 V

C 121V 0112 3 31 00006

C

0

4

1

0

V

0

0

T3

1

1

1

2

3

3

1

0

0 0

0

6

COD TRANZITIE
Alte
explicatii:

121 devine 04 si 10

Se pastreaza
codurile pt. nr.
sesiunii si anul
depunerii CF

Se trece (in locul cifrei zero):
1 – Daca beneficiarul este privat
2 – Daca beneficiarul este institutie publica locala

3

In loc de T, se va trece litera S in cazul proiectelor finantate prin schema N578/2009 agricol

Se pastreaza
codurile pt.
regiune si judet

Se pastreaza nr.
de ordine initial
atribuit

2. Exemplificare codificare 413‐313 – 19.2 ‐ 6.4

C

1 9

2

0

C

413

313 M

3

1

T

3

1

112

1

2 10

1

2

46310

2

1

0

4

6 3

1

0

COD TRANZITIE
Alte
explicatii:

Se trece codul
masurii Leader
(19.20 intodeauna)

Se trece codul masurii
prin care s‐a acordat
finantarea

Se pastreaza
codurile pt. nr.
sesiunii si anul
depunerii CF

Se pastreaza
codurile pt.
regiune si judet

Se trece (in locul cifrei zero):
1 – Daca beneficiarul este privat
2 – Daca beneficiarul este institutie publica locala
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Se pastreaza nr.
de ordine initial
atribuit

ANEXA 2.1 – NOTIFICARE INVESTITII
Notificarea beneficiarului în vederea aprobării prelungirii duratei de execuție a contractului
de finanțare după data de 31.12.2015
Către: ………………………………
Contract de Finanțare nr. C…………………/…………………..
În atenția: Doamnei/Domnului ……………………………….
C………….……………………. (CODUL VECHI)
C............………… ………… (CODUL NOU)

Stimată doamnă/Stimate domn,
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile cap.19.1
“Dispoziții tranzitorii” din cadrul PNDR 2014‐2020, a legislatiei europene relevante, respectiv
art. 3 din R (UE) nr. 1310/2013 si art. 16 din R (UE) nr. 807/2014, și a Art. III din H.G. nr.
536/2015, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va analiza posibilitatea prelungirii după
data de 31.12.2015 a duratei de execuție a contractelor de finanțare încheiate în cadrul PNDR
2007‐2013.
Dispozițiile mai sus menționate se aplică beneficiarilor care se incadreaza in conditiile de
tranzitie referitoare la nivelul de plati efectuate, dispozitii mentionate la cap. III, pct. 3.1.1 și
3.1.2 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 2228/2015 de aprobare a
“Manualului operational de procedura privind tranzitia angajamentelor legale de finantare
incheiate potrivit PNDR 2007‐2013 pentru finantare din PNDR 2014‐2020”, cu modificările și
completările ulterioare.
În vederea amendării contractului prin act aditional pentru prelungirea termenelor
contractuale este necesar să faceți demersuri la Autoritatea Contractantă în conformitate cu
dispozițiile art. 9 din Anexa I – Prevederi generale la contractul de finanțare C nr....
În acest sens, trebuie să depuneți cu promptitudine la OJFIR /CRFIR (pentru
proiectele beneficiarilor publici) de care aparțineți, până la data de ………./……./……..,
documentația în vederea analizării posibilității de prelungire a duratei de execuție a
contractului de finanțare, respectiv: Notă explicativă, Memoriu justificativ în care veți prezenta
detaliat stadiul fizic de execuție a investiției precum și stadiul financiar, Raport de progres, noul
grafic de realizare al investiției și declarație de eșalonare a plăților rectificată, precum și
Scrisoare de garanție / Addendum de prelungire a valabilității eliberată de o instituție financiară
bancară sau nebancară (dacă a fost încasat avans), al cărei termen de valabilitate trebuie să
acopere noul termen de execuție solicitat si este în continuarea, fără întrerupere, a celei emise
anterior.
Pentru Beneficiarii publici, modificarea duratei de execuție prevăzuta la Art. II din prezentul act
adițional, este condiționată de prezentarea, în termenul de valabilitate a scrisorii de garanţie
financiară, a prelungirii acesteia, dar nu mai târziu de data de 28.12.2015 (inclusiv pentru
scrisorile de garanţie financiară ce expiră în intervalul 28.12.2015 ‐ 31.12.2015), corespunzător
duratei de execuție menționate la Art. II, în condițiile prevăzute la art. 4(5) din contractul cadru

de finanțare, sub sancțiunea încetării de drept în condițiile aplicării art. 11(3) din Anexa nr. I –
Prevederi generale la contractul de finanțare și a executării scrisorii de garanție financiară.
Atragem atenția că în cazul nerespectării noului termen de execuție aprobat,
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a nu aproba în viitor solicitări similare, precum și
de a demara procedura de încetare a contractului de finanțare și recuperarea ajutorului
financiar acordat.
Cu stimă,
Director General Adjunct CRFIR
Nume si prenume /Semnătura/ștampilă
Avizat,
Şef SIBA‐CRFIR
Nume si prenume................
Semnatura…………................
Data...................................
Întocmit, Expert SIBA‐ CRFIR
Nume si prenume................
Semnatura…………................
Data...................................
Sau
Director OJFIR
Nume si prenume /Semnătura/ștampilă
Întocmit, Expert SAFPD / SLIN ‐ OJFIR
Nume si prenume................
Semnatura…………................
Data...................................

Avizat, Şef SAFPD/SLIN – OJFIR
Nume si prenume................
Semnatura…………................
Data...................................

ANEXA 2.2 – NOTIFICARE 112, 142, 221 (inclusiv prin LEADER)

Notificarea beneficiarului în vederea preluarii angajamentelor legale si financiare incheiate
in baza PNDR 2007 – 2013 prin PNDR 2014 ‐ 2020
Către: ………………………………
Contract de Finanțare nr. C…………………/…………………..
În atenția: Doamnei/Domnului ……………………………….
Stimată doamnă/Stimate domn,
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Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu legislatia europena
relevanta, respectiv art. 3 din R (UE) nr. 1310/2013 si art. 16 din R (UE) nr. 807/2014, și a Art. III
din H.G. nr. 536/2015 si a prevederilor cap.19.1 “Dispoziții tranzitorii” din cadrul PNDR 2014‐
2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) poate continua efectuarea de plati
dupa 31.12.2015 conform contractului de finantare C nr. …………………………….., doar in baza unui
act aditional la acesta, incheiat intre dumneavoastra si AFIR, prin care angajamentele legale si
financiare sa fie preluate prin PNDR 2014 – 2020.
În acest sens, trebuie să va prezentati la OJFIR ……………………………, până la data de
………./……./…….., in vederea semnarii actului aditional prin care sa puteti primi finantare
nerambursabila din PNDR 2014 ‐ 2020 .
Cu stimă,
Director OJFIR

Nume si prenume /Semnătura/ștampilă

Avizat, Şef SAFPD/SLIN – OJFIR
Nume si prenume................
Semnatura…………................
Data...................................
Întocmit, Expert SAFPD / SLIN ‐ OJFIR
Nume si prenume................
Semnatura…………................
Data...................................
ANEXA 3
Nr.........../...............

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR DEPUSE DE BENEFICIAR PENTRU
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
<Se întocmește la nivel OJFIR / pentru beneficiarii publici la nivel de CRFIR>
Cod Contract de Finantare:
Denumire solicitant:
Denumire proiect:
Localitate:
Judetul:
Prin Nota explicativă, Memoriul justificativ și documentele justificative atașate înregistrate
la OJFIR/CRFIR sub nr…../……, beneficiarul <numele beneficiarului> a solicitat modificarea
Contractului de Finanțare nr. C………………/……………. respectiv ……………..<se precizează tipul
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modificării> . Menţionăm că verificarea și analizarea documentelor care stau la baza solicitării
Beneficiarului de modificare a Contractului de Finanţare s‐au efectuat în conformitate cu
Manualul operational de procedură pentru tranziția contractelor încheiate în cadrul PNDR
2007‐2013 la PNDR 2014 – 2020.
Analiza a avut la bază următoarele documente:
- Contractul de Finanţare şi actele adiţionale aprobate anterior solicitării de către
beneficiar (după caz);
- Nota explicativă, Memoriul justificativ şi documentele anexate transmise de beneficiar
cu nr. ...../........ înregistrate la OJFIR/CRFIR........... cu nr..... …/.................
Numarul Contractului de C ………..
Finantare*
Titlul proiectului*
Numele beneficiarului*
Numele responsabilului
legal*

Contractul de
Finanţare

Act Adiţional nr. ......

Rezultat verificare
OJRFIR

Buget (RON)*
Durata*
Data expirării*

Stadiul implementării
proiectului
fizic/financiar*
Scopul Actului
Adiţional*
Motivarea solicitării*

Rezultatele în urma analizării documentației, se evidențiază în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

1

DENUMIRE ACTIVITATE
VERIFICATA / MONITORIZATA

Expert SAFPD/SLIN – Verificat sef SAFPD/SLIN
OJFIR // SIBA CRFIR
–OJFIR // SIBA CRFIR
NU
NU
DA NU ESTE
DA
NU
ESTE
CAZUL
CAZUL

Beneficiarul a depus Nota explicativă,
Memoriul justificativ
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Nr.
crt.

2

3

4

5

6

DENUMIRE ACTIVITATE
VERIFICATA / MONITORIZATA

Expert SAFPD/SLIN – Verificat sef SAFPD/SLIN
OJFIR // SIBA CRFIR
–OJFIR // SIBA CRFIR
NU
NU
DA NU ESTE
DA
NU
ESTE
CAZUL
CAZUL

în vederea modificării contractului de
finanțare?
Documentația a fost depusă în
termen, respectiv înainte de expirarea
duratei de executie aprobata prin
contractul
de
finantare/actul
adițional?
Beneficiarul se încadrează în categoria
beneficiarilor eligibili in cadrul
masurilor prevăzute în cap.19 din
PNDR 2014‐2020 ?
Beneficiarul se încadrează în categoria
beneficiarilor care au procent de cel
putin 25 % de plati efectuate din
valoarea eligibila nerambursabila, fie
avans, fie plati efective de decontare
cheltuieli,
la
data
analizarii
documentatiei (fac obiectul tranzitiei
prin derogare de la conditia inclusa la
3.1.1 contractele de finantare pentru
masurile de investitii cu constructii –
montaj aferente masurii 123 –
supracontractare incheiate in anul
2015 în urma analizării la nivel de
CRFIR si a acceptarii justificarilor cu
privire la nedepunerea de cereri de
plata)?
A fost depusă Scrisoare de Garanţie
Financiara în original a carei durată de
valabilitate este în continuarea, fără
întrerupere, a celei emise anterior şi
acoperă noul termen de execuţie
solicitat4?
Durata de execuție solicitată de
beneficiar depășește 24/36 de luni?

4

Pentru beneficiarii publici, daca Scrisoarea de garanţie financiară/Addendum de prelungire a valabilității scrisorii
nu este adusa, se continua procedura de incheiere a actului additional cu introducerea clauzei care precizează
obligativitatea prezentării acesteia până la data de 28.12.2015 (inclusiv pentru scrisorile de garanţie financiară ce
expiră în intervalul 28.12.2015 ‐ 31.12.2015), sub sancțiunea încetării contractului în condițiile art. 11(3) și
executării scrisorii de garanție.
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Nr.
crt.

7

8
9

10

11

DENUMIRE ACTIVITATE
VERIFICATA / MONITORIZATA

Expert SAFPD/SLIN – Verificat sef SAFPD/SLIN
OJFIR // SIBA CRFIR
–OJFIR // SIBA CRFIR
NU
NU
DA NU ESTE
DA
NU
ESTE
CAZUL
CAZUL

Beneficiarului trebuie să i se aplice
prevederile contractuale referitoare la
aplicarea
penalității
pentru
prelungirea termenelor contractuale?
Exista si alte documente care
fundamenteaza
modificarea
solicitata?
Au
fost
solicitate
informații
suplimentare?
Pentru proiectele contractate conform
Schemei de ajutor de stat N 578/2009
din cadrul PNDR 2007‐2013 valoarea
ajutorului ce va fi acordat pentru
fiecare proiect se încadrează în max. 2
500 000 euro?
Proiectul contractat conform Schemei
de ajutor de stat N 578/2009 vizeaza
prelucrarea produselor agricole in
produse non anexa I la TFUE, cu
exceptia
procesarii
primare
a
produselor forestiere lemnoase și
nelemnoase si / sau a procesarii
produselor agricole în vederea
obținerii de biocombustibili?

Concluzii: OJFIR‐ SAFPD/SLIN // CRFIR ‐ SIBA
1.Documentele depuse de beneficiar sunt semnate de Reprezentantul legal al proiectului:
........conform/ neconform
2.Nota explicativă şi Memoriul Justificativ au număr de înregistrare: conform/ neconform
3.Solicitarea este depusă în termenul de execuţie specificat
finanţare:............................................................... conform/neconform

în

Contractul

de

4.Documentele anexate de către Beneficiar susţin solicitarea: ......conform/neconform
5.În cazul modificărilor financiare/tehnice s‐a depus Bugetul refăcut care reflectă modificările
financiare la Contractul de finanţare semnat de reprezentantul legal și
proiectant:.............................................................conform/neconform
6. În cazul modificărilor financiare/tehnice au fost depuse Devizul general, Devizele pe obiecte
etc refăcute cu valorile actualizate conform solicitării.............. conform / neconform
7. În cazul modificărilor tehnice/de soluție tehnică beneficiarul a depus Memoriul tehnic
justificativ semnat de reprezentantul legal și asumat de proiectant?
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8. Dacă beneficiarul a încasat avansul, s‐a depus Scrisoarea de garanţie financiară. 5:
............................................................................. DA/NU
9. Alte documente depuse de către Beneficiar (Atenţie! Se specifică în clar fiecare document,
ex:
declaraţii
pe
propria
răspundere
cu
privire
la...........
):
.................................................conform/neconform
Observații:........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....................................................................
În urma efectuării verificării documentare de către expertul SAFPD/SLIN ‐ OJFIR, s‐a
constatat că toate documentele depuse de Beneficiar sunt conforme / nu sunt conforme (se
selecteaza varianta corespunzatoare).
Aprobat, Director OJFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................

Întocmit, expert SAFPD/SLIN – OJFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................

Avizat, Şef SAFPD/SLIN – OJFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................

SAU (in cazul beneficiarilor publici)
Aprobat, Director General Adjunct CRFIR

Întocmit, expert
compartiment
implementare SIBA – CRFFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................

Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................
Avizat, Şef Serviciu SIBA ‐ CRFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
5

Pentru beneficiarii publici, daca Scrisoarea de garanţie financiară/Addendum‐ul de prelungire a valabilității
scrisorii nu este adusa, se continua procedura de incheiere a actului additional cu introducerea clauzei care
precizează obligativitatea prezentării acesteia până la data de 28.12.2015 (inclusiv pentru scrisorile de garanţie
financiară ce expiră în intervalul 28.12.2015 ‐ 31.12.2015), sub sancțiunea încetării contractului în condițiile art.
11(3) și executării scrisorii de garanție.
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Data.......................................
RAPORT DE ANALIZĂ A CERERII DE AMENDARE A
CONTRACTULUI DE FINANŢARE
<Se întocmește la nivel OJFIR / pentru beneficiarii publici la nivel de CRFIR>

Nr........../Data …….
Prin Nota explicativă, Memoriul justificativ și documentele justificative atașate
înregistrate sub nr…../………..…, la
OJFIR/CRFIR….. beneficiarul <numele beneficiarului> a
solicitat modificarea Contractului de Finanțare nr. C………………/……………. respectiv ……………..<se
precizează tipul modificării> ,
Menţionăm că verificarea și analizarea documentelor care stau la baza solicitării
Beneficiarului de modificare a Contractului de Finanţare s‐au efectuat în conformitate cu
Manualul de procedură al AFIR – Secțiunea modificarea contracte si a Manualului operational
de procedura privind tranzitia angajamentelor legale de finantare incheiate potrivit PNDR 2007‐
2013 pentru finantare din PNDR 2014‐2020, și s‐au bazat pe următoarele documente:
-

Cererea de Finanţare;
Contractul de Finanţare şi actele adiţionale aprobate anterior solicitării de către
beneficiar (după caz);
Nota explicativă, Memoriul justificativ şi documentele anexate emise de beneficiar cu
nr. ...../........ înregistrate cu nr..... …/.................

Numarul Contractului de C ………..
Finantare
Titlul proiectului
Numele beneficiarului
Numele responsabilului
legal
Contractul de
Finanţare

Act Adiţional nr. ......

Rezultat verificare
CRFIR

Contractul de
Finanţare (RON)

Act Aditional nr.1
(RON)*

Rezultat verificare
(RON)

Buget (RON)
Durata
Data expirării
Stadiul implementării
proiectului
fizic/financiar
Scopul Actului Adiţional
Motivarea solicitării
Articol de buget
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Total
*se ia in considerare valoarea contractului sau a ultimului act aditional, dupa caz.
Expert SAFPD/SLIN –
OJFIR/ SAFPD/SLIN/
SIBA ‐CRFIR
Nr.
crt.

Verificarea OJFIR / CRFIR

0

1
Datele
de
identificare
ale
1
beneficiarului corespund cu datele
scriptice?
Valoarea totala eligibila a Bugetului
investitiei propus prin act aditional
2
se incadreaza in bugetul initial,
angajat
prin
contractul
de
finantare?
Nota
explicativa
depusă
de
solicitant este fundamentata prin
3
memoriu justificativ si documente
care poarta semnaturile autorizate?
Beneficiarul se încadrează în
categoria beneficiarilor eligibili din
4
cadrul masurilor prevăzute în cap.19
din PNDR 2014‐2020?
*Aprobat, Director OJFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................

DA

NU

2

3

Avizat, Şef SAFPD/SLIN –OJFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................
Întocmit ,expert SAFPD/SLIN ‐OJFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................
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NU
ESTE
CAZ
UL
4

Expert SAFPD/SLIN –
OJFIR/ Sef SAFPD/ SLIN/
SIBA – CRFIR

DA

NU

NU ESTE
CAZUL

5

6

7

SAU
Aprobat, Director CRFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................
Avizat, Şef SIBA‐CRFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................
Întocmit, expert SIBA‐CRFIR
Nume/prenume......................
Semnatura.............................
Data.......................................

Aprobat,
Director General Adjunct CRFIR

NOTA
privind prelungirea duratei de execuţie a contractelor de finantare încheiate în
perioada de programare 2007‐2013 după data de 31.12.2015 care fac obiectul tranziției la
PNDR 2014‐2020 peste durata maximă 24/36 luni cu aplicarea penalităţii de 0,1% în cazul
beneficiarilor publici SAU 0,5% în cazul beneficiarilor privați

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că beneficiarul ..................................... a
depus Nota explicativă, Memoriul justificativ însoțit de documente justificative înregistrate la
OJFIR sub nr........./..........pentru modificarea Contractului de Finanţare, prin care solicită
extensia duratei de execuţie peste limita maximă de 24/36 luni cu aplicarea penalității
valorice de 0,1% pentru beneficiarii publici și 0,5% pentru beneficiarii privați, în conformitate
cu prevederile art.12 din Anexa I – Prevederi generale la contractul de finanțare. Stadiul
derulării acestui proiect se reflectă în următoarea situaţie:

Contr. de Finanţare

C............................/

Titlul proiectului

„.........................................”

Modificări la contract prin:
Acte Adiţionale/ Note de
Aprobare

................................................
................................................
................................................
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Durata de realizare a investiției și
depunere a ultimei tranșe de
plată aprobată prin ultimul act
adițional încheiat......
Durata de execuție a contractului
aprobată prin ultimul act
adițional încheiat
Durata de realizare a investiției
propusă prin nota explicativă și
memoriul justificativ până la
data de ……
Durata de execuție a contractului
propusă prin nota explicativă și
memoriul justificativ până la
data de ……
Motivaţia solicitării

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Se înscriu termenul solicitat și documentația beneficiarului

Se înscriu termenul solicitat și documentația beneficiarului

Se preia motivația dată de beneficiar

Valoarea eligibilă
nerambursabilă conform
contractului/actului adițional
Beneficiarul a depus cerere de plată pentru decontare .........(se
Stadiul financiar
precizeaza tranșele de plată /avans depuse spre
decontare/efectuate /stadiul .....)
Stadiul fizic: % , conform Memoriului justificativ/Raportului de
Stadiul fizic de executie
progres transmis de beneficiar.
Fișa de verificare a documentelor / Raportul de analiză emis de
NOTA
OJFIR/CRFIR nr. ………. /………….., în baza Notei explicative,
Memoriului justificativ și documentelor atașate nr…………. ,
avizează favorabil solicitarea beneficiarului.
Faţă de situaţia prezentată mai sus şi având în vedere că beneficiarul cunoaşte
prevederile art. 12 din Anexa I la Contractul de finanţare cu privire la aplicarea unei penalităţi
valorice în procent de 0,1% pentru beneficiarii publici / 0,5% pentru beneficiarii privaţi, la
valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, pentru fiecare an de executie prelungit, în
cazul prelungirii termenului de execuţie peste termenul maxim de 24/36 de luni, și în
conformitate cu prevederile Manualului operațional pentru tranzitia proiectelor PNDR 2007 ‐
2013 la PNDR 2014 – 2020, propunem spre aprobare prelungirea duratei de realizare a
investiţiei şi implementare a proiectului până la data de ..............., la care se adaugă maxim 90
de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi.
“În cazul in care beneficiarul depaseste durata de execuţie de maxim 24 luni respectiv 36 luni, cu
respectarea art. 12(2) si 12(3), se aplică o penalitate valorică în procent de 0,1% pentru
beneficiarii publici şi, respectiv de 0,5% pentru beneficiarii privaţi, la valoarea eligibilă
nerambursabilă rămasă de plătit, pentru fiecare an de executie prelungit”.
Beneficiarul trebuie să achite penalitatea de 0,1% / 0,5%, o singură dată pentru fiecare
an de execuţie prelungit, aplicând procentul la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de
plătit, în valoare de (suma în cifre lei) (suma in litere lei), pe baza unui ordin de plată în contul
23

AFIR nr. RO27TREZ70154040532XXXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 1 – Bucuresti, Str.
Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr.13, sector 2, în termen de maxim .................. zile lucrătoare de la
data primirii notificării de înştiinţare.
Faţă de situaţia prezentată mai sus, în conformitate cu prevederile cap.19.1 “Dispoziții
tranzitorii” din cadrul PNDR 2014 – 2020, art. 3 din R1310/2013, art. 16 din R 807/2014, precum
și dispozițiile HG nr. 224/2008, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 536/2015 și HG
nr.226/2015, propunem spre aprobare prelungirea duratei de execuţie a Contractului de
finanţare până la data de .............................., inclusiv cele 90 de zile pentru efectuarea ultimei
plăţi.

Propun pentru aprobare,
Director CRFIR
Nume/prenume…………Semnătura……….Data

Avizat
Compartiment Juridic şi Contencios
Nume
prenume……….......................Semnatura…………Data

Verificat, Şef SAFPD/SLIN/SIBA
Nume/prenume………..Semnătura………..Data
Întocmit, Expert SAFPD/SLIN/SIBA
Nume/prenume………..
Semnătura………..Data................
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NOTIFICARE ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII ACTULUI ADIŢIONAL DE PRELUNGIRE A DURATEI DE
EXECUȚIE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE CARE FAC OBIECTUL TRANZIȚIEI LA PNDR 2014‐
2020 PESTE DURATA MAXIMĂ 24/36 LUNI CU APLICAREA PENALITĂŢII DE 0,1% SAU 0,5%
Beneficiar...................................
Nr. Contract de Finanţare.............................
Titlu proiect...........................
Adresa Beneficiar …………………………………………………
Nr. inregistrare................../ Data:....................
Stimată Doamnă / Stimate Domn,
În urma analizării solicitării dumneavoastră de amendare a contractului de finanţare
nr................. / ……… conform Notei explicative, Memoriului justificativ și documentelor
justificative atașate, depuse la OJFIR/CRFIR(denumirea)........................... şi înregistrate cu nr.
………/........................, transmise la CRFIR/ si inregistrate cu nr. ............./...................................
vă informăm că solicitarea privind modificarea contractului de finanţare poate fi aprobată cu
condiţia achitării prealabile a penalităţii de 0,1% sau 0,5% (se va înscrie procentul aferent
tipului de beneficiar – public / privat) calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de
plătit, în valoare de ..............(cifre si litere) lei.
În conformitate cu prevederile art.12(4) din Anexa I a Contractului de Finanţare sunteţi
obligat să achitaţi valoarea penalităţii.
Suma se achită pe baza unui ordin de plată în contul AFIR nr: .............................................,
deschis la Trezoreria: RO27TREZ70154040532XXXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 1 –
Bucuresti, Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr.13, sector 2, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de
la data primirii prezentei notificări.
În cazul în care, nu veţi comunica Autorităţii Contractante dovada de achitare a
penalităţii, aceasta îşi rezervă dreptul de a nu aproba prelungirea duratei de execuţie a
Contractului de Finanţare.
Cu stimă,
Director CRFIR
Nume/prenume…………Semnătura……….Data
Verificat, Şef SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
Nume/prenume………..Semnătura………..Data
Întocmit, Expert SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
Nume/prenume………..
Semnătura………..Data................
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ANEXA 4 – 4.1 Model Act Aditional
Măsurile de investitii, inclusiv cele prin LEADER (cu exceptia proiectelor care se finalizează cu
finanțare din surse proprii ale beneficiarilor)

ACT ADITIONAL NR. /……………
LA CONTRACTUL DE FINANTARE Nr. C................../................... ‐ cod contract PNDR 2007‐2013
C....................../................... ‐ cod contract PNDR 2014‐2020
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Intre:
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE ‐ România, cu sediul în Strada
Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1, Bucureşti, Tel: 031‐860.11.02, Fax: 021‐315.67.79; e m a i l :
c a b i n e t @ a f i r . i n f o , reprezentată legal de ...................................., în funcţia de Director
General / prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al
Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale......................................, în calitate de
Autoritate Contractantă, pe de o parte,
Si
PERSOANĂ JURIDICĂ /PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ..............................
înfiinţată/autorizată la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie
...................................., cu sediul în str. ..........................., judeţul................, cod poştal
...................., tel. ....................., fax. ......................., cod RO.............(Cod Unic alocat de
APIA in Registrul Unic de Identificare), reprezentată prin .....(nume si
prenume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului
normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi
conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin
B.I/C.I/PASS seria .......... nr. ..............................., CNP ....................................... în calitate
de Beneficiar pe de altă parte,
s‐a încheiat prezentul Act adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare, şi au convenit
următoarele:
1. Având în vedere Art. 9 şi Art. 12 din Anexa I la Contractul de Finanţare nr.
C....................../.....................(codul contract PNDR 2007‐2013), aferent proiectului cu titlul
„...............................”, prevederile contractuale sunt completate şi modificate în baza
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru perioada de programare
2007‐2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi
aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificată României
prin adresa nr. 204671/17.07.2008, Ordinului MADR nr. 2228/2015 cu modificările și
completarile ulterioare pentru aprobarea Manualului operațional de procedură privind tranzitia
angajamentelor legale de finantare încheiate potrivit PNDR 2007‐2013 pentru finantare din
PNDR 2014‐2020, cap.19.1 “Dispoziții tranzitorii” din cadrul PNDR 2014‐2020, art. 3 din R (UE)
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1310/2013 si art. 16 din R(UE) nr. 807/2014, precum şi HG nr. 536/2015 și HG nr.226/2015,
Notei explicative, Memoriului justificativ și documentelor justificative atașate înregistrate la
OJFIR sub nr……./…… și în conformitate cu Fișa de verificare a documentelor nr………./……….,
/Raportul de analiză nr…../…………..,/ Nota aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR pentru
prelungirea termenului de execuţie cu aplicarea penalităţii de 0,1%/ 0,5% şi tranziţia de la PNDR
2007‐2013 la PNDR 2014‐2020, Extrasul de cont nr…./……….. şi Addendumul de prelungire a
perioadei de valabilitate a Scrisorii de Garanție Financiară nr. ………/…………….(dacă este cazul),
după cum urmează.
I. Se aprobă încheierea implementării în cadrul PNDR 2007‐2013 a proiectului cu titlul
“………………..” în baza Contractului de Finanţare nr. C............../……………..(CODUL VECHI) şi
continuarea implementării proiectului şi depunerea ultimei tranşe de plată în vederea
decontării în cadrul PNDR 2014‐2020 în baza Contractului de Finanţare nr. C
............../……………..(CODUL NOU). Valoarea maxima ramasa spre decontare din PNDR 2007‐
2013 a finantarii nerambursabile a proiectului care se angajează in baza PNDR 2014‐2020 este
de <cifre euro (litere)>, echivalentul a <cifre lei (litere)>. Valoarea maxima ramasa spre
decontare din PNDR 2007‐2013 a taxei pe valoarea adăugată asigurata de la bugetul de stat,
aferenta cheltuielilor eligibile din bugetul aprobat prin Contractul de finanțare / ultimul act
adițional, care se angajează in PNDR 2014‐2020, este de <cifre lei (litere)>.
II. La Articolul 2 – Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului. Durata de
executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare din Contractul de
Finanţare, se modifică art.2(1) și art.2 (2) după cum urmează:
2(1.1) Durata de executie şi de valabilitate a prezentului contract începe la data semnării
acestuia de către ambele părţi.
Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de ......................... luni,
dar nu mai târziu de data de ................................ si reprezinta termenul limita până la
care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.
Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de realizare a investitiei si
implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achizitii) la care se adauga
termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei platii.
Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului cuprinde durata de
desfasurare a procedurii de achizitii conform prevederilor art. 3(4) si art. 3(6) din Anexa I
Prevederi Generale la care se adauga durata de realizare/execuţie efectivă a
investitiei/proiectului, conform mentiunii din cererea de finantare (inclusiv perioada de
implementare a standardului nou introdus pana la data de ..............., daca este cazul).
2(1.2) Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 36 luni pentru proiectele
care prevăd investiţii cu lucrări de construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde.
2(1.3) Prin excepţie de la prevederile art. 2(1.2), durata de execuţie a prezentului contract este
de maxim 24 luni, pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple de utilaje, instalaţii,
echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum şi a altor mijloace de
transport care nu sunt achiziţionate prin leasing financiar.
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2(2) Durata initială de executie a contractului prevazuta la art. 2(1.1) poate fi prelungita la
solicitarea beneficiarului pana la data limita prevazuta in conformitate cu capitolul 19 din PNDR
2014‐2020.
Celelalte prevederi ale Art.2 nu se modifică.
III. Pentru Beneficiarii publici, modificarea duratei de execuție prevăzute la Art. II din prezentul

act adițional, este condiționată de prezentarea, în termenul de valabilitate a scrisorii de
garanţie financiară, a prelungirii acesteia, dar nu mai târziu de data de 28.12.2015, inclusiv
pentru scrisorile de garanţie financiară ce expiră în intervalul 28.12.2015 ‐ 31.12.2015,
corespunzător duratei de execuție menționate la Art. II, în condițiile prevăzute la art. 4(5) din
contractul cadru de finanțare, sub sancțiunea încetării de drept în condițiile aplicării art. 11(3)
din Anexa nr. I – Prevederi generale la contractul de finanțare și a executării scrisorii de
garanție financiară.
IV. La Articolul 12 ‐ Modificarea duratei de execuţie a Contractului de Finanţare din Anexa I

Prevederi Generale, se modifica art. 12(4) ‐ in cazul contractelor de finantare semnate pana in
anul 2014, respectiv art. 12(3) ‐ in cazul contractelor de finantare semnate incepand cu anul
2014, dupa cum urmeaza: “În cazul în care beneficiarul depăşeşte durata de execuţie de maxim
de 24 luni / respectiv 36 luni, se aplică o penalitate valorică în procent de 0,1 / 0,5%, la
valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, pentru prelungirea duratei de execuţie cu
maxim 1 an”.
Celelalte prevederi ale Art.12 nu se modifică.
V. În cazul nerespectării prevederilor enunţate mai sus, precum şi a celorlalte obligaţii asumate
la semnarea contractului de finanţare, Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a înceta
executarea contractului, conform art. 11(3) din Anexa I Prevederi generale după cum urmează:
„11(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului,
inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost
declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea
Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin
reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/
incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta
valabilitatea Contractului, de plin drept, printr‐o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără
punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă,
împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, în
conformitate cu prevederile Art. 17 din Anexa I.”.
VI. Anexa V – Instrucțiuni de plată se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul act
adițional.
VII. Prezentul Act Adiţional, Nota explicativă, Memoriul justificativ şi documente justificative
ataşate, Fișa de verificare, Raportul de Analiză, Nota aprobată de Directorul General Adjunct
CRFIR, extrasul de cont, Addendumul de prelungire a perioadei de valabilitate a Scrisorii de
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Garanție Bancară (dacă este cazul), menţionate anterior şi Anexa V – Instrucţiuni de plată fac
parte integrantă din Contractul de Finanţare.
Pentru beneficiarii publici, Addendumul de prelungire a perioadei de valabilitate a Scrisorii de
Garanție Financiară devine parte integrantă începând cu data prezentării acestuia la AFIR.
VIII. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru
implementarea proiectului.
IX. Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului rămân neschimbate.
Beneficiarul declară că a luat cunoştinţă şi acceptă prevederile prezentului Act Adiţional.
Prezentul act adiţional va intra vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două
părţi.
Acest Act Adiţional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea
Contractantă şi un original pentru beneficiar.
Pentru Beneficiar
Pentru Autoritatea Contractanta
Reprezentant legal
Director General Adjunct CRFIR
...........................
.........................
Data:
Data:
Semnatura
Semnatura
Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Data:
Semnatura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Compartiment Juridic și Contencios CRFIR
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Director CRFIR
.................................
Data:
Semnatura
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ANEXA 4 – 4.2 Notificare 141, 411‐141
NOTIFICARE LA DECIZIA DE FINANȚARE
Nr. C 141 ................./.................. ‐ Cod PNDR 2007‐2013
Nr. C 6.3 ................./................... ‐ Cod PNDR 2014‐2020
sau
Nr. C411‐141 ………………/………………. ‐ Cod PNDR 2007‐2013
Nr. C 19 ................./................... ‐ Cod PNDR 2014‐2020
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
ROMÂNIA
Către.....................................................
În atenția Doamnei/Domnului: ..................
Adresa: .......................................................
Referitor: Decizia de Finanțare nr......................./............................
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE ‐ România (numită în continuare
AFIR), cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021‐402.27.50, Fax 021‐
315.67.79; e m a i l : cabinet@AFIR.ro, reprezentată legal de .........................................., în
funcţia de Director General, prin mandatar .................................................................. –
Directorul General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale........................, având în vedere prevederile:
 Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru perioada de
programare 2007‐2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr.
1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008)
3831/16 iulie 2008, notificată României prin Adresa nr. 204671/17.07.2008,


Ordinului MADR nr. 2228/2015 pentru aprobarea Manualului operational pentru
tranziția angajamentelor de finanțare încheiate potrivit PNDR 2007‐2013 cu finanțare
din PNDR 2014‐2020, cu modificările și completările ulterioare ‐ cap.19.1 “Dispoziții
tranzitorii” din cadrul PNDR 2014‐2020,



art. 3 din Regulamentul (UE) nr 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce

priveste resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013,
(UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în
ceea ce priveste aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările și completările
ulterioare


art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului
(UE) Nr. 1305/2013 și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările și
completările ulterioare



HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările
ulterioare



H.G. nr. 536/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007‐2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada
tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014‐2020, cu
modificările și completările ulterioare,

a încheiat prezenta Notificare la Decizia de Finanțare, conform reglementărilor legale în
vigoare, potrivit căreia
Prevederile Deciziei de finanțare nr. C....................../.....................(codul PNDR 2007‐2013),
aferentă proiectului cu titlul „...............................”, se completează și se modifică, după cum
urmează:
I. Se aprobă continuarea implementării proiectului cu titlul “………………..” aferent Deciziei de
Finanţare nr. C141............../…………….. sau C411.141…………/……………………. (CODUL VECHI) şi
depunerea tranşelor de plată în vederea decontării în cadrul PNDR 2014‐2020 în baza Deciziei
de Finanţare nr. C6.3.........../………… sau C19……../…….. (CODUL NOU).
II. Se modifică prevederile Articolului 1(3) potrivit cărora se aprobă conversia şi angajarea
sumelor anuale rămase de plătit, în valoare de.................euro, operațiuni care se realizează la
data autorizării plăţilor, din cadrul PNDR 2014‐2020, în conformitate cu prevederile europene şi
naţionale incidente.
III. La fiecare tranșă de plată se va calcula valoarea autorizată în euro și în lei la cursul euro‐leu
cel mai recent stabilit de către Banca Central Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului
pentru care este plătită tranșa respectivă, astfel încât valoarea sumelor plătite beneficiarului la
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fiecare tranșă de plată să nu depășească valorile rămase de plătit menționate la art 1(2) din
Decizia de finanțare.
Totodată, vă înștiințăm că toate celelalte condiţii şi termeni ale Deciziei de finanțare
rămân neschimbate.
Prezenta Notificare devine parte integrantă din cadrul Deciziei de finanțare.
Director General Adjunct CRFIR
………………….
Am luat la cunoștință
Pentru Decizia de finanțare nr C141/411.141………………………/…………………..,
Nume și prenume …………………………………………………………………….
Semnătură Beneficiar……………………………………………………………….
Data…………………………………………………
Exemplarul 2
Director General Adjunct CRFIR
.........................
Data:
Semnatura
Compartiment Juridic și Contencios CRFIR
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Director CRFIR.................................
Data:
Semnatura

Am luat la cunoștință,
Pentru Decizia de Finanțare nr. C141/
411.141………………………/…………………..
Nume și prenume
…………………............…………
Semnătură Beneficiar………............…….
Data…………………...……

ANEXA 4 – 4.3 Act aditional 142, 411 ‐ 142
ACT ADITIONAL NR. /……………
LA CONTRACTUL Nr. C................../..................... ‐ cod cotract PNDR 2007‐2013
C....................../................... ‐ cod contract PNDR 2014‐2020
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Intre:
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE ‐ România, cu sediul în Strada
Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1, Bucureşti, Tel: 031‐860.11.02, Fax: 021‐315.67.79; e m a i l :
c a b i n e t @ a f i r . i n f o , reprezentată legal de ................................................, în funcţia de
Director General / prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct
32

al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale......................................, în calitate
de Autoritate Contractantă, pe de o parte,
Si
PERSOANĂ JURIDICĂ /PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ..............................
înfiinţată/autorizată la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie
...................................., cu sediul în str. ..........................., judeţul................, cod poştal
...................., tel. ....................., fax. ......................., cod RO.............(Cod Unic alocat de
APIA in Registrul Unic de Identificare), reprezentată prin .....(nume).................................. în
funcţia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi
funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv
seria
.......... nr.
al persoanei juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS
..............................., CNP ....................................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte,
s‐a încheiat prezentul Act adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare, şi au convenit
următoarele:
1. Având în vedere Art. 9 din Anexa I la Contractul de Finanţare nr.
C....................../.....................(cod contract PNDR 2007‐2013), prevederile contractuale sunt
completate şi modificate în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României
pentru perioada de programare 2007‐2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului
nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008)
3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008, în baza Ordinului
MADR nr. 2228/ 2015 cu completarile si modificarile ulterioare pentru aprobarea Manualului
operational de procedură privind tranzitia angajamentelor legale de finantare incheiate potrivit
PNDR 2007‐2013 pentru finantare din PNDR 2014‐2020, ale prevederilor cap.19.1 “Dispoziții
tranzitorii” din cadrul PNDR 2014‐2020, art. 3 din R (UE) 1310/2013 si art. 16 din R (UE)
807/2014, precum şi cele ale HG nr. 536/2015 și HG nr. 226/2015,
s‐a încheiat prezentul Act adiţional, după cum urmează:
I. Se aprobă continuarea implementării proiectului cu titlul “………………..” aferent Contractului
de Finanţare nr. C............../……………..(CODUL VECHI) şi depunerea tranşelor de plată în vederea
decontării în cadrul PNDR 2014‐2020 în baza Contractului de Finanţare nr.
C............../……………..(CODUL NOU).
II. Se modifica prevederile Articolului 3(5) din contractul de finanțare, astfel:
În situaţia în care la finalizarea unui an de execuţie a activităţilor specificate în Cererea de
finanţare se constată că beneficiarul a respectat prevederile prezentului contract, Autoritatea
Contractantă va angaja printr‐un act adiţional în vederea rambursării din PNDR 2014‐2020,
valoarea maximă a finanţării nerambursabile pentru anul următor de execuţie. Valoarea
maximă a finanţării nerambursabile de .......................... <cifre euro (litere)>, echivalentul a
<cifre lei (litere)> din cadrul PNDR 2014 ‐ 2020, angajată prin act adiţional, se va calcula în baza
valorilor în euro prevăzute în Anexa III la prezentul contract, conversia sumelor din euro în lei
realizându‐se la cursul de schimb publicat pe pagina web a Băncii Central Europene
http://www.ecb.int/index.html la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia
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de acordare a sprijinului. Valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata
trebuie sa nu depaseasca valorile ramase de platit mentionate la art 3(2) din contractul de
finantare.
III. Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Contractul de Finanţare.
IV. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea
proiectului.
V. Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului rămân neschimbate.
Beneficiarul declară că a luat cunoştinţă şi acceptă prevederile prezentului Act Adiţional.
Prezentul act adiţional va intra vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două
părţi.
Acest Act Adiţional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea
Contractantă şi un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
...........................
Data:
Semnatura
Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Data:
Semnatura

Pentru Autoritatea Contractanta
Director General Adjunct CRFIR
.........................
Data:
Semnatura
Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Compartiment Juridic și Contencios CRFIR
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Director CRFIR
.................................
Data:
Semnatura
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ANEXA 4 – 4.4 Act aditional 221
ACT ADITIONAL NR. /……………
LA CONTRACTUL Nr. C................../..................... ‐ cod cotract PNDR 2007‐2013
C....................../................... ‐ cod contract PNDR 2014‐2020
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Intre:
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE ‐ România, cu sediul în Strada
Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1, Bucureşti, Tel: 031‐860.11.02, Fax: 021‐315.67.79; e m a i l :
c a b i n e t @ a f i r . i n f o , reprezentată legal de .........................................., în funcţia de
Director General / prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct
al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale......................................, în calitate
de Autoritate Contractantă, pe de o parte,
Si
PERSOANĂ JURIDICĂ /PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ .............................. înfiinţată/autorizată
la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie ...................................., cu sediul
în str. ..........................., judeţul................, cod poştal ...................., tel. ....................., fax.
......................., cod RO.............(Cod Unic alocat de APIA in Registrul Unic de Identificare),
reprezentată prin .....(nume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de
reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei
juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective),
identificat prin B.I/C.I/PASS
seria
.......... nr. ..............................., CNP
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....................................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte, s‐a încheiat prezentul Act
adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare, şi au convenit următoarele:
1. Având în vedere Art. 9 din Anexa I la Contractul de Finanţare nr.
C....................../.....................(cod contract PNDR 2007‐2013), prevederile contractuale sunt
completate şi modificate în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României
pentru perioada de programare 2007‐2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului
nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008)
3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008, în baza Ordinului
MADR nr. 2228/ 2015 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Manualului
operational de procedură privind tranzitia angajamentelor legale de finantare incheiate potrivit
PNDR 2007‐2013 pentru finantare din PNDR 2014‐2020, ale prevederilor cap.19.1 “Dispoziții
tranzitorii” din cadrul PNDR 2014‐2020, art. 3 din R (UE) 1310/2013 si art. 16 din R (UE)
807/2014, precum şi cele ale HG nr. 536/2015 și HG nr. 226/2015, după cum urmează:
I. Se aprobă încheierea implementării în cadrul PNDR 2007‐2013 a proiectului cu titlul
“………………..” în baza Contractului de finanţare nr. C221............../……………..(CODUL VECHI) şi
continuarea implementării proiectului şi depunerea tranșelor de plată anuale în vederea
decontării în cadul PNDR 2014‐2020 în baza Contractului de Finanţare nr. C
8.1.........../…………(CODUL NOU).
II. Se modifică prevederile Art. 3 din Contractul de finanțare și se aprobă conversia şi
angajarea sumelor anuale rămase de plătit din PNDR 2014‐2020, în valoare totala de
.................... lei, echivalentul a .............................euro, în conformitate cu prevederile europene
şi naţionale, reprezentand,
reprezentând:
2.1 prime de întreţinere a plantaţiei de...................lei, echivalentul a .............................euro,
2.2 prime pentru compensarea pierderii de venit de ...................lei, echivalentul a
.............................euro.
III. Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Contractul de Finanţare.
IV. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea
proiectului.
V. Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului rămân neschimbate.
Beneficiarul declară că a luat cunoştinţă şi acceptă prevederile prezentului Act Adiţional.
Prezentul act adiţional va intra vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două
părţi.
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Acest Act Adiţional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea
Contractantă şi un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
...........................
Data:
Semnatura

Pentru Autoritatea Contractanta
Director General Adjunct CRFIR
.........................
Data:
Semnatura

Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Data:
Semnatura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Compartiment Juridic și Contencios CRFIR
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Director CRFIR
.................................
Data:
Semnatura
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ANEXA 4 – 4.5 Act aditional 112, 411 ‐ 112
ACT ADITIONAL NR. /……………
LA CONTRACTUL Nr. C................../..................... ‐ cod contract PNDR 2007‐2013
C....................../................... ‐ cod contract PNDR 2014‐2020
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Intre:
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE ‐ România, cu sediul în Strada
Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1, Bucureşti, Tel: 031‐860.11.02, Fax: 021‐315.67.79; e m a i l :
c a b i n e t @ a f i r . i n f o , reprezentată legal de ..................................... în funcţia de Director
General / prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al
Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale......................................, în calitate de
Autoritate Contractantă, pe de o parte,
Si
PERSOANĂ JURIDICĂ /PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ .............................. înfiinţată/autorizată
la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie ...................................., cu sediul
în str. ..........................., judeţul................, cod poştal ...................., tel. ....................., fax.
......................., cod RO.............(Cod Unic alocat de APIA in Registrul Unic de Identificare),
reprezentată prin .....(nume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de
reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei
juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective),
identificat prin B.I/C.I/PASS
seria
.......... nr. ..............................., CNP
....................................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte, s‐a încheiat prezentul Act
adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare, şi au convenit următoarele:
1. Având în vedere Art. 9 din Anexa I la Contractul de Finanţare nr.
C....................../.....................(cod contract PNDR 2007‐2013), prevederile contractuale sunt
completate şi modificate în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României
pentru perioada de programare 2007‐2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului
nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008)
3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008,
în baza Ordinului MADR nr. 2228/ 2015 cu completarile si modificarile ulterioare pentru
aprobarea Manualului operational de procedură privind tranzitia angajamentelor legale de
finantare incheiate potrivit PNDR 2007‐2013 pentru finantare din PNDR 2014‐2020, ale
prevederilor cap.19.1 “Dispoziții tranzitorii” din cadrul PNDR 2014‐2020, art. 3 din R (UE)
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1310/2013 si art. 16 din R (UE) 807/2014, precum şi cele ale HG nr. 536/2015 și HG nr.
226/2015, după cum urmează:
I. Se aprobă continuarea implementării proiectului cu titlul “………………..” aferent Contractului
de Finanţare nr.C............../……………..(CODUL VECHI) şi depunerea tranşelor de plată, în vederea
decontării în cadrul PNDR 2014‐2020 în baza Contractului de Finanţare nr.
C............../……………..(CODUL NOU). Valoarea maxima a finantarii nerambursabile a proiectului
care se angajează in baza PNDR 2014‐2020 este de <cifre euro (litere)>, echivalentul a <cifre
lei (litere)>. Valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata trebuie sa nu
depaseasca valorile ramase de platit mentionate la art 3(1) din contractul de finantare.
II. Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Contractul de Finanţare.
III. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea
proiectului.
IV. Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului rămân neschimbate.
Beneficiarul declară că a luat cunoştinţă şi acceptă prevederile prezentului Act Adiţional.
Prezentul act adiţional intra in vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două
părţi.
Acest Act Adiţional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea
Contractantă şi un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractanta
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Reprezentant legal
...........................
Data:
Semnatura

Director General Adjunct CRFIR
.........................
Data:
Semnatura

Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Data:
Semnatura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Compartiment Juridic și Contencios CRFIR
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Director CRFIR
.................................
Data:
Semnatura

ANEXA 4 – 4.6 Act aditional pentru proiectele pentru care se continuă
implementarea din surse proprii
ACT ADITIONAL NR.... /……………
LA CONTRACTUL DE FINANTARE Nr. C................../..................... ‐
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
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Intre:
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE ‐ România, cu sediul în Strada
Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1, Bucureşti, Tel: 031‐860.11.02, Fax: 021‐315.67.79; e m a i l :
c a b i n e t @ a f i r . i n f o , reprezentată legal de ...................................., în funcţia de Director
General / prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al
Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale......................................, în calitate de
Autoritate Contractantă, pe de o parte,
Si
PERSOANĂ JURIDICĂ / PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ..............................
înfiinţată/autorizată la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie
...................................., cu sediul în str. ..........................., judeţul................, cod poştal
...................., tel. ....................., fax. ......................., cod RO.............(Cod Unic alocat de
APIA in Registrul Unic de Identificare), reprezentată prin .....(nume si
prenume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului
normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi
conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin
B.I/C.I/PASS seria .......... nr. ..............................., CNP ....................................... în calitate
de Beneficiar pe de altă parte,
s‐a încheiat prezentul Act adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare şi au convenit
următoarele,
Având în vedere Art. 9 şi Art. 12 din Anexa I la Contractul de Finanţare nr.
C....................../.....................(codul contract PNDR 2007‐2013), aferent proiectului cu titlul
„...............................”, prevederile contractuale sunt completate şi modificate în
conformitate cu prevederile: Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României
pentru perioada de programare 2007‐2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului
nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie
2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008; H.G. nr.224/2008, cu modificările
și completările ulterioare; dispozițiilor art. 57 alin. (3) și (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 49 din
23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la
nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
programare 2014‐2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
garantării; dispozițiilor Cap II punctul 2.2 din Ordinul MADR nr. 2484/04.12.2015 privind
modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 2228/2015 pentru aprobarea manualului operaţional de procedură privind tranziţia
angajamentelor de finanţare potrivit programului naţional de Dezvoltare Rurală 2007‐2013
pentru finanţare din Programul Naţional de Dezvoltarte Rurală 2014‐2020; Notei explicative nr.
……../………………, Memoriului justificativ și documentelor justificative atașate, înregistrate la
CRFIR sub nr……./…… și în conformitate cu Raportul de analiză nr…../…………..,
după cum urmează:
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I. Întrucât implementarea proiectului cu titlul „……………...................................................” nu
poate fi finalizată în termenul prevăzut în Contractul de Finanţare nr. C............../…………….. și
având în vedere faptul că, după data limită de 31.12.2015, proiectul nu mai poate face obiectul
cofinanțării din PNDR 2007‐2013, părțile convin continuarea implementării cu finanțarea de
către beneficiar din fonduri proprii a valorii rămase a proiectului, beneficiarul angajându‐se să
finalizeze investițiile în cantitățile și la nivelul calitativ prevăzute în contract, respectând toate
prevederile contractuale asumate la semnarea contractului de finanțare, inclusiv depunerea
ultimului dosar cerere de plata în termenul prevăzut de art. 2 (1.1) de mai jos. Dosarul cererii
de plată se depune de către Beneficiar ca dovadă a respectarii tuturor prevederilor
contractuale, inclusiv a celor legate de criteriile de eligibilitate si selectie, urmând ca valoarea
solicitată la plată din FEADR în cadrul anului 2016 să nu fie decontată de AFIR.
II. Articolul 2 din Contractul de Finanţare – Durata de realizare a investitiei si implementare a
proiectului. Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare, se
modifică și va avea următorul conținut :
”2(1) Durata de execuţie şi de valabilitate a prezentului contract începe la data semnării
acestuia de către ambele părţi.
Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului se prelungește până la data de
..................., dar nu mai târziu de data de 30.09.2016 şi reprezintă termenul limită până la
care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată pentru verificare.
Durata de execuţie a Contractului de Finanţare cuprinde durata de realizare a investiţiei şi
implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziţii) la care se adaugă
termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru verificarea şi aprobarea ultimei cereri de
plată.
Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului cuprinde durata de desfăşurare
a procedurii de achiziţii conform prevederilor art. 3(4) din Anexa I Prevederi Generale la care se
adaugă durata de realizare / implementare efectivă a investiţiei/proiectului, conform menţiunii
din cererea de finanţare.
2(2) Durata initială de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului prevazuta la alineatul
1 poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita de 30.09.2016.
2(3) Durata de valabilitate a contractului de finanţare începe cu data semnării acestuia de către
ambele părţi şi este formată din durata de execuţie şi durata de monitorizare.
Durata de monitorizare a contractului de finanţare este de minim 5 ani şi se calculează de la
data aprobării de către Autoritatea Contractantă a dosarului ultimei cereri de plată.
2(4) În cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generale, părţile
pot conveni prin Act Adiţional, ulterior efectuarii ultimei plăţi, prelungirea duratei de
valabilitate şi a duratei de monitorizare a contractului de finanţare.”
III.
Articolul 3 – Valoarea Contractului din Contractul de Finanţare, se modifică și va avea
următorul conținut:
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”3(1) Valoarea totală eligibilă a proiectului se diminuează de la .... cifre (litere) lei,
echivalentul a maxim ..... cifre(litere) euro, la ........cifre(litere) lei, echivalentul a maxim cifre
(litere) euro;
3(2) Valoarea eligibilă nerambursabilă se diminuează de la .... cifre(litere) lei, echivalentul a
maxim ..... cifre (litere) euro, la ...... cifre (litere) lei, echivalentul a maxim ...... cifre(litere) euro.
3 (3) Valoarea eligibila nerambursabilă care se dezangajează, în cuantum de ......... cifre
(litere) lei, echivalentul a maximum ..... cifre (litere) euro, se încadrează pe componența
cheltuielilor neeligibile în cadrul bugetului anexat, urmand a fi suportată de catre beneficiar din
surse proprii până la finalizarea implementării proiectului, dar nu mai târziu de 30 septembrie
2016. Aceasta valoare (reincadrata ca si cheltuiala neeligibila) reprezinta valoarea eligibilă
publică în cadrul proiectului pentru care nu s‐au efectuat plati de decont de catre AFIR pana la
data de 31.12.2015.”
IV.
Până la data prevăzută la art. 2(1) beneficiarul are obligația finalizării efective a
investiției și să prezinte la AFIR ultimul dosar al cererii de plată care să cuprindă toate
documentele conform Anexei V Instructiuni de plată actualizată. În cazul nerespectării,
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a înceta executarea contractului și de a
recupera sumele decontate către beneficiar până la data de 31.12.2015.
Anexa III – Bugetul indicativ, la Contractul de finantare* (a se referi la ultimul buget eventual modificat
prin Actul Aditional nr.......)
se înlocuiește cu Bugetul indicativ atasat la prezentul act adițional.
VI.
Anexa V ‐ Instructiuni de plata, la Contractul de finantare se înlocuiește cu Instructiunile
de plata atasate la prezentul act adițional.

V.

VII. Prezentul Act Adiţional împreună cu anexele actualizate (Bugetul indicativ ‐ anexa nr. III și
Instructiuni de plata – anexa V la contractul de finanțare), Nota explicativă, Memoriul
justificativ şi documentele justificative ataşate, Raportul de Analiză fac parte integrantă din
Contractul de Finanţare.
VIII. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru
implementarea proiectului.
Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului, astfel cum a fost modificat prin acte
adiționale, rămân neschimbate.
Beneficiarul declară că a luat cunoştinţă şi acceptă prevederile prezentului Act Adiţional.
Prezentul act adiţional va intra vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele
două părţi.
Acest Act Adiţional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea
Contractantă şi un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
...........................
Data:
Semnatura

Pentru Autoritatea Contractanta
Director General Adjunct CRFIR
.........................
Data:
Semnatura
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Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Data:
Semnatura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Compartiment Juridic și Contencios CRFIR
Nume/prenume
Data:
Semnatura
Director CRFIR
.................................
Data:
Semnatura
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ANEXA 5
Registrul proiectelor care trec pe tranzitie

1

2

Întocmit: Expert serviciul de specialitate CRFIR/ expert CMIT - CRFIR
Verificat: Şef serviciu de specialitate CRFIR
Aprobat: Director General Adjunct CRFIR
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