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CONTRACT DE SUBVENȚIE 
NR. …..../......... 

(nr. şi data de inregistrare de la administrator grant) 

 

 

 

1. Părţile contractului 

 

........................., cu sediul în Cluj-Napoca, strada .......... nr. ........., jud..............., cod fiscal ......, telefon 

..............., adresa e-mail ......................, cont bancar ................. deschis la Banca Transilvania, prin 

reprezentant legal ................., funcția ................,  în calitate de Administrator al Schemei de minimis, 

pe de o parte, 

 

și 

  

……………………………………………………………………,cu sediul în …………………….., cod fiscal……….., telefon 

…………....….., e-mail……............………… cont bancar …............................……………., deschis la 

……....……….........….., prin reprezentant legal………......................…………, funcția………................……, în 

calitate de Beneficiar de ajutor de minimis, denumit in continuare Beneficiar, pe de altă parte,  

prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, încheie 

prezentul contract de subvenţie. 

 

 

2. Termeni, definiţii, prescurtări 

Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul acord au următorul înţeles: 

a) administrator1 al Schemei de minimis – orice persoană juridică delegată de către furnizor să 

deruleze proceduri în domeniul de minimis în numele furnizorului; 

b) administrator ai schemelor de antreprenoriat2 – persoanele juridice de drept public sau de drept 

privat care implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin Programul 

                                                      
1 Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
2 Cf. Programului Operațional Capital Uman, Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start Up Plus” 
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Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, proiecte 

în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi, cu respectarea 

condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus”; 

c) beneficiar al ajutorului de minimis sunt întreprinderile cărora li se acordă, ajutor de minimis, de 
către administratorii schemei de antreprenoriat, în cadrul proiectului START UP AIR - 
Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest, finanțat prin POCU, Axa prioritară 3 „Locuri de 
muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană,  

d) comercializarea produselor agricole3 – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea 

vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu 

excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a 

oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată 

de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în 

care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

e) contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și administratorul 

schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 

corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU; 

f) contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de minimis și 

beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale 

părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis; 

g) întreprindere4 – orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în 

vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de 

venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane 

fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, 

autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și 

asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice; 

h) întreprinderea unică5 – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 

                                                      
3 Cf. art. 1, alin. 3, lit. c din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de 
interes economic general 
4 Cf. art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare 
5 Cf. art. 2, alin. 2 din Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
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următoare: 

i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

unei alte întreprinderi; 

ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei 

întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul 

unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care 

controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei 

întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 

literele a-d sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

i) furnizor6 al schemei de minimis – orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse 

ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care 

administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor 

facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis; 

j) My SMIS7 – sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii 

europeni pentru perioada de programare 2014-2020;  

k) perioada de implementare – termenul de 12 luni se calculează din 10 iulie 2019. 

l) perioada de sustenabilitate – termenul de 6 luni care se calculează de la data finalizării perioadei 

de implementare; 

m) prelucrarea produselor agricole8 – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are 

drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în 

exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 

pentru prima vânzare; 

n) produse agricole9 – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din 

                                                      
6 Cf. art. 2, alin. 1, lit. m din Ordonanța de urgență nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare 
7 Cf. Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis  
8 Cf. art. 1, alin. 3, lit. b din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de 
interes economic general 
9 Cf. art. 1, alin. 3, lit. a din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de 

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

o) proiect – proiectul finanțat prin POCU în cadrul apelului de proiecte „România Start Up Plus” și 

implementat de administratorul schemei de antreprenoriat, respectiv START UP AIR - 

Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest, ID 103955. 

p) rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza 

unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a 

Comisiei Europene. 

q) plan de afaceri – planul de afaceri elaborat de Beneficiar care a fost aprobat pentru finanțare în 

urma procesului de evaluare. Planul de afaceri este anexă la prezentul contract. 

 

3. Legislaţie si reglementare aplicabilă 

La încheierea şi pentru aplicarea prezentului contract sunt avute în vedere, în special, dar nu limitat la 

acestea, următoarele prevederi legale: 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din 

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013; 

- Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus; 

- Contractul de finanţare nr. 135/09.01.2018 pentru proiectul „START UP AIR - Antreprenoriat 

Inovativ în regiunea Nord-Vest” cod 103955 încheiat între ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA si 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, 

în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, 

reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest - Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru 

toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană; 

- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus” din cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman - Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 

3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

cu modificările și completările ulterioare;  

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

                                                                                                                                                                                      
interes economic general 
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- Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. 

 

4. Durata contractului de subvenţie 

(1) Prezentul contract produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. Contractul de 

subvenție își încetează valabilitatea (sub rezerva rezilierii înainte de termen din culpa Beneficiarului) la 

data executării în întregime a tuturor obligațiilor pe care contractul și/sau legislația națională și cea a 

Uniunii Europene le stabilesc în sarcina părților contractante în legătură cu sau decurgând din 

implementarea planului de afaceri (inclusiv perioada de sustenabilitate) și/sau acordarea subvenției 

prin prezentul contract. 

(2) Prezentul contract de subvenţie se poate prelungi prin act adițional semnat de ambele părți.  

 

5. Obiectul contractului şi scopul acordării subvenţiei 

5.1.   

(1) Obiectul Contractului : acordarea de ajutor de minimis Beneficiarului definit la art. 1, al cărui plan 

de afaceri a fost aprobat pentru finanțare de către Administratorul schemei de minimis în cadrul 

proiectului „START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest” cod 103955 pentru un 

buget de maxim 148.600 lei. 

(2) Beneficiarului i se va acorda ajutorul de minimis în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul 

Contract, anexele acestuia si prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice „România Start 

Up Plus” din cadrul Programului Operaţional Capital Uman - Axa prioritară 3 „Locuri de muncă 

pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 

non-agricol din zona urbană, termeni si condiții pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le 

acceptă. 

(3) Planul de afaceri, bugetul şi anexele depuse de către Beneficiar, evaluat în cadrul concursului de 

selecție a planurilor de afaceri sunt anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta. 

(4) Beneficiarul acceptă ajutorul de minimis şi se angajează să implementeze Planul de Afaceri pe 

propria răspundere, în conformitate cu: 

 a) prevederile cuprinse în prezentul Contract; 

 b) prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus” din cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman - Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul 

specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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 c) prevederile Ordinului nr. 5976/2017 privind modificarea schemei de ajutor de minimis 

"România Start Up Plus ", aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 

3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul specific 3.7 "Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor 

Europene nr. 2.044/2016;  

 d) legislația națională şi comunitară. 

5.2. Scopul acordării subvenției 

În cadrul prezentului contract, ajutorul de minimis se acordă pentru: 

(1) Creșterea gradului de ocupare cu un număr de locuri de muncă de minimum 2 poziții. 

Beneficiarii ajutorului de minimis care au prevăzut în planul de afaceri crearea a mai mult de 2 

locuri de muncă vor respecta indicatorul conform Planului de Afaceri, anexă la Contract. 

(2) Dezvoltarea întreprinderii beneficiare în domeniul vizat de planul de afaceri aprobat în cadrul 

proiectului. 

 

6. Acordarea si utilizarea subvenției  

(1) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentului contract de subvenție este de maxim 148.600 lei. 

(2) Ajutorul de minimis se va acorda către beneficiar în tranșe, după cum urmează: 

a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis,  dar  nu mai puțin de 

50%, așa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție 

încheiat; 

b. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis după ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat venituri în perioada de 

implementare reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale primite, nu mai târziu 

de ultima zi a lunii a 10 de implementare, respectiv 09 mai 2020. 

(3)  În situația în care beneficiarul ajutorului de minimis nu poate face dovada realizării  de venituri în 

valoarea specificată la alin. 2, pct. b în cadrul perioadei de implementare  tranșa finală nu va mai fi 

acordată, urmând ca obligațiile Beneficiarului prevăzute în acest Contract de Subvenție să persiste, 

incluzând fără a se limita la obligațiile aferente indicatorilor de rezultat aplicabili beneficiarului 

schemei de ajutor de minimis (conform Art. 8.C). 

(4) Subvenția va fi utilizată după cum urmează: 

a. Beneficiarul va angaja la plată cheltuieli aferente întregii subvenții de maxim 148.600 lei pe 

parcursul celor 12 luni de implementare; 
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b. Administratorul schemei de minimis va verifica corespondența între plățile care urmează a fi 

inițiate de către Beneficiar și costurile estimate în planul de afaceri, precum și existenta 

documentației justificative pentru plățile respective (Ex: contracte de muncă, state de plată 

pentru plăți salarii, respectiv contracte de furnizare, contracte de prestări servicii, facturi, 

procese verbale de recepție etc pentru plăți furnizori etc) conform instrucțiunilor 

Administratorului și ale AM POCU / OIR. 

c. După verificarea listei de plăți și a documentației aferente, Administratorul schemei de minimis 

poate solicita completări sau clarificări pe care întreprinderea beneficiară are obligația de a le 

transmite în termen de 3 zile lucrătoare. 

d. După certificarea corectitudinii plăților care urmează a fi iniţiate și a documentelor justificative, 

Administratorul schemei de minimis va co-autoriza plățile din contul dedicat proiectului / care 

vor fi efectuate din contul dedicat proiectului deschis de către Beneficiar. Beneficiarul se obligă 

să mandateze irevocabil Administratorul schemei de ajutor de minimis reprezentat de o 

persoană desemnată de acesta, cel puțin pentru perioada de implementare a proiectului 

pentru drept de semnătură 2. Mandatul acordat Administratorului schemei de ajutor de 

minimis este irevocabil și se va face de către organul suprem de conducere al firmei 

Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, respectiv prin Decizie asociat unic și/sau Hotărâre 

AGA. 

(5) Cheltuieli eligibile  

a. Sunt eligibile acele cheltuieli prevăzute în Ghidului Solicitantului – Condiții specifice „România 

Start Up Plus” realizate începând cu data semnării prezentului Contract de Subvenție. 

b. Nu sunt eligibile cheltuieli care depășesc cuantumul maxim prevăzut la Art. 6, alin.(1) sau alte 

cheltuieli efectuate anterior semnării prezentului Contract de Subvenție. Plata valorii aferente 

cheltuielilor neeligibile este în responsabilitatea Beneficiarului. 

c. Pentru sumele prevăzute în ”Bugetul Proiectului” care includ TVA - TVA aferentă cheltuielilor 

eligibile efectuate de către Beneficiar este eligibilă pentru plată utilizând subvenția, iar 

Beneficiarul nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice și nu va 

considera aceste sume ca TVA deductibilă pe perioada implementării planului de afaceri. 

d. Pentru a fi eligibile toate cheltuielile trebuie să fie angajate în Perioada de implementare 

prevăzută in prezentul Contract. 
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7. Asumarea răspunderii 

(1) Pentru asigurarea respectării obligațiilor prevăzute în acest contract, Asociatul/acționarul 

majoritar și administratorul/administratorii Beneficiarului răspund în mod solidar și indivizibil cu 

Beneficiarul. Asociatul / acționarul majoritar al Beneficiarului se obligă să organizeze, să 

coordoneze și să supravegheze implementarea Planului de Afaceri în conformitate cu prevederile 

cuprinse în prezentul contract și cu legislația relevantă. 

(2) În situația neîndeplinirii obligațiilor asumate în acest contract de către Beneficiar, având în vedere 

în principal obligațiile detaliate în Art. 8. B și Art. 8. C, Administratorul schemei de minimis poate 

solicita atragerea răspunderii patrimoniale a acționarului majoritar sau / și a administratorilor 

Beneficiarului, în mod concomitent cu răspunderea patrimonială a Beneficiarului până la 

concurența sumei ce a constituit subvenția, la care se adaugă dobânzi/penalități calculate potrivit 

legislației în vigoare precum și toate cheltuielile suportate de către Administratorul schemei de 

minimis pentru recuperarea sumelor imputate. Această clauză a fost acceptată în mod expres de 

către părțile semnatare în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 1203 Cod Civil. 

 

8. Drepturile si obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis 

A. Drepturile beneficiarului ajutorului de minimis 

(1) primirea subvenției în cuantumul prevăzut la art. 6.(1), cu respectarea specificațiilor menționate la 

art. 6.(2) din prezentul contract și efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate în prealabil de către 

Administratorul Schemei de Minimis, pe bază de documente justificative transmise de către 

Beneficiar, până la acoperirea integrală a cuantumului de minimis prevăzut în prezentul contract, 

în vederea acoperirii cheltuielilor angajate pentru implementarea planului de afaceri aprobat. 

(2) utilizarea, după caz, de mecanisme financiare permise de legislația în vigoare, pentru respectarea 

condițiilor necesare primirii fondurilor menționate la pct. (1) de mai sus.  

 

B. Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis 

(1) implementarea Planului de Afaceri în conformitate cu cele asumate prin prezentul Contract, 

inclusiv pentru realizarea activităților potrivit calendarului activităților precum și a indicatorilor de 

rezultat; 

(2) beneficiarul va avea sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban, în 

regiunea de dezvoltare Nord-Vest; 

(3) autorizarea pentru funcționare, conform codului CAEN principal al Beneficiarului a sediului social și 

după caz a punctului de lucru până cel târziu în luna a 6-a de implementare; 
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(4) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, 
conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în 
regiunea Nord-Vest ID 103955 și prezentului contract de subvenție; utilizarea subvenției doar 
pentru cheltuieli legate de activitatea pentru care s-a aprobat finanțarea; 

(5) deschiderea de conturi la bănci şi/sau trezorerie, conform solicitărilor administratorului schemei 

de minimis, și prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei tranșe din 

subvenție; 

(6) deschiderea contului bancar prin care se vor derula toate plățile din subvenție (ajutorul de 

minimis) cu obligația de avizare/semnare electronică a plăților din partea a două persoane 

autorizate (drept de semnătură 1 și drept de semnătură 2), dintre care un reprezentant autorizat și 

mandatat în acest sens de către Beneficiarul schemei de ajutor de minimis și un reprezentant 

autorizat din partea Administratorului schemei de ajutor de minimis, mandatat în acest sens de 

către Beneficiarul schemei de ajutor de minimis; 

(7) respectarea categoriilor de cheltuieli eligibile menționate în ”Bugetul Proiectului” și prevăzute în 

Ghidului Solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus” şi prevederile Ordinului nr. 

2103/19.10.2016 privind modificarea schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus" şi 

efectuarea acestora numai după acordul primit în prealabil de la Administratorul Schemei de 

minimis; 

(8) informarea în scris a Administratorului Schemei de minimis cu privire la orice modificări care pot 

afecta bugetul ajutorului de minimis și/sau activitatea desfășurată conform Planului de Afaceri 

aprobat și/sau derularea Contractului de Subvenție, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

constatarea modificării; 

(9)  orice solicitare a Beneficiarului de modificare a liniilor bugetare din planul de afaceri se face 

printr-o notificare transmisă de acesta, către Administratorul schemei de minimis, cu justificarea 

economică a cererii. Modificarea intră în vigoare la data comunicării în scris a acceptării modificării 

de către Administratorul schemei de minimis. 

(10) asigurarea accesului la sediul Beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților 

administratorului schemei de minimis și a persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de 

ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a 

subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate. 

(11)  păstrarea unei evidențe contabile analitice, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor 

operațiunilor referitoare la implementarea Planului de Afaceri, precum și obligația de a pune la 

dispoziția administratorului schemei de minimis toate documentele justificative (state de plată, 

facturi, dosare de achiziție, documente contabile etc.); 
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(12)  beneficiarul care își desfășoară activitatea atât în sectoare/ domenii eligibile, cât și în sectoare/ 
domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanțare 
pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea 
evidenței acestor activități. 

(13)  respectarea prevederilor legislației privind achizițiile publice/private și a instrucțiunilor / deciziilor 

emise de MFE, AMPOCU, OIR, Administratorul schemei de minimis pentru achiziționarea de 

bunuri, servicii ori execuția de lucrări. Nerespectarea obligației poate conduce la neeligibilitatea 

cheltuielilor astfel efectuate;   

(14)  transmiterea tuturor datelor, informațiilor și documentelor, în formatul și în termenul solicitat de 

către administratorul schemei de minimis, a furnizorului schemei de minimis sau Consiliului 

Concurenței, necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în 

sarcina furnizorului, respectiv a administratorului. 

(15)  păstrarea unei evidențe detaliate și a documentelor suport aferente subvenției primite cu titlu de 

ajutor de minimis în baza prezentului contract de subvenție, pe o durată de cel puțin 10 ani de la 

data primirii ultimei tranșe; această evidență va include informațiile necesare pentru a demonstra 

respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis; 

(16)  raportarea către Administratorul schemei de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare 

pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către acesta, în 

termenele stabilite de către acesta;  

(17)  depunerea la organele competente a documentelor privind evidențierea ajutorului de minimis, 

potrivit legislației aplicabile în vigoare; 

(18)  menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 

ani de la data de finalizare a proiectului (09.01.2021) aferent contractului de finanțare cu ID 

103955, respectiv 09.01.2024. 

(19)  păstrarea şi punerea la dispoziția MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman şi a oricărui alt organism abilitat 

pentru a efectua verificări asupra modului de utilizare a ajutorului de minimis a tuturor 

documentelor originale, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite şi documentele contabile, 

privind activitățile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv 

pe o perioadă de 10 ani de la închiderea oficială/parţială a Proiectului; 

(20)  restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii și/sau penalităților 

aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului; 

(21)  pe toata durata contractului reținerea de la efectuarea, fără acordul prealabil scris al 
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Administratorului schemei de minimis, a oricărei modificări în actele constitutive ale societății, 
modificări care ar putea genera o situație în care ajutorul de minimis acordat să devină neeligibil. 
Astfel de modificări se referă la: structura acționariatului, participarea la profit și pierderi a 
asociaților, schimbarea administratorului, schimbarea structurii organelor de conducere și 
administrare a Beneficiarului, schimbarea sediului social şi a punctului de lucru în care se 
realizează implementarea proiectului, modificarea obiectului principal de activitate pentru care 
Beneficiarul a obținut subvenția în cadrul schemei de ajutor de minimis. Nerespectarea prezentei 
clauze poate sa constituie cauza de reziliere conform art. 16.(2). 

(22)  beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Planul de Afaceri 
pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract, cu legislaţia 
naţională şi comunitară aplicabilă si cu instrucțiunile emise de Administratorul schemei de 
minimis. 

(23)  beneficiarul are obligația să înlocuiască bunurile achiziționate în caz de furt, pierdere, distrugere 
în maximum 45 zile de la data constatării situației. 

(24) nerespectarea de către Beneficiar a oricărei obligații prevăzute în prezentul contract poate 
conduce la aplicarea de corecții financiare, inclusiv la restituirea subvenției de ajutor de minimis și 
a dobânzilor/penalităților calculate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, precum și 
a tuturor cheltuielilor suportate pentru recuperarea sumelor imputate până la data încasării 
efective a acestora. 
 

C. Obligații aferente indicatorilor de rezultat aplicabili Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, 

în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta: 

(1) angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite în termen de cel mult 6 luni de la 
semnarea prezentului Contract de Subvenție. Beneficiarii care au prevăzut în Planul de Afaceri 
aprobat pentru finanțare mai mult de 2 locuri de muncă, vor respecta indicatorul asumat în Planul 
de Afaceri. Persoanele angajate în cadrul întreprinderii nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, 
domiciliul sau reședința în regiunea Nord Vest, în mediul urban sau rural. 

(2) asigurarea menținerii numărului de locuri de muncă create minimum 6 luni după primul an de 
implementare, cel puțin până la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului  

(3) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă 
de minimum 12 luni pe perioada de implementare a proiectului aferent contractului de finanțare 
cu ID 103955, în etapa a II-a specificată în Ghidului solicitantului – Condiții specifice „România 
Start Up Plus”;   

(4) asigurarea funcționării întreprinderii minimum 6 luni în perioada de sustenabilitate, timp în care 

Beneficiarul are obligația menținerii locurilor de muncă, la nivelul numărului prevăzut în planul de 

afaceri aprobat pentru finanțare și la același nivel de salarizare, dar nu mai puțin de 2 persoane 

indiferent de cuantumul / durata decontării cheltuielilor salariale în perioada de implementare; 
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(5) respectarea obiectivelor și a indicatorilor asumați prin planul de afaceri aprobat în cadrul 

proiectului. 

 

9. Obligațiile si drepturile Administratorului schemei de minimis 

A. Obligațiile Administratorului schemei de minimis 

 

(1) urmărirea respectării planului de afaceri aprobat, pe tot parcursul prezentului contract, inclusiv din 

punct de vedere al continuării respectării condițiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile 

stabilite în Ghidul solicitantului – Condiții specifice „România Start Up Plus” și în schema de ajutor 

de minimis asociată; 

(2) monitorizarea permanentă a ajutorului de minimis acordat, inclusiv a sustenabilității afacerii vizate, 

și comunicarea eventualelor măsuri care se impun în cazul încălcării condițiilor prevăzute de 

schema de minimis, respectiv de legislația aplicabilă; 

(3) transferarea, conform procedurilor aplicabile, a fondurilor aferente tranșelor de subvenție către 

beneficiarul ajutorului de minimis până la acoperirea cuantumului subvenției, conform bugetului 

proiectului aprobat și a regulilor aplicabile, sub condiția disponibilizării fondurilor de către 

Ministerul Fondurilor Europene. Administratorul Schemei de Minimis nu va fi ținut răspunzător 

pentru nicio întârziere în transferarea subvenției de minimis și/sau modificarea cuantumului sumei 

de ajutor de minimis ce nu rezultă din culpa sa. 

(4) informarea beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare aferentă implementării 

proiectului, care poate avea consecințe directe asupra activității beneficiarului ajutorului de 

minimis și realizării în bune condiții a obligațiilor asumate prin planul de afaceri și prin prezentul 

contract. 

(5) răspunsul la orice solicitare scrisă a Beneficiarului privind implementarea planului de afaceri, în 

termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care 

Administratorul solicită opinia MFE/ AM POCU / OIR pentru formularea unui răspuns, răspunsul se 

va da în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la MFE / AM POCU / OIR; 

(6) informarea Beneficiarului cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Planului 

de Afaceri, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea 

la cunoștință a unei decizii a MFE / AM POCU / OIR sau a oricărui alt organism/instituție abilitat(ă);  

(7) sprijinirea Beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră 

necesare pentru implementarea Planului de Afaceri. 
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B. Drepturile Administratorului Schemei de minimis 

(1) de a solicita și a primi din partea beneficiarului rapoarte, documente, informații cu privire la modul 

de utilizare a subvenției, respectiv la activitatea desfășurată;  

(2) de a avea acces la sediul beneficiarului ajutorului de minimis, de a efectua controale privind modul 

de utilizare a subvenției, inclusiv modul de desfășurare a achizițiilor, și de a i se pune la dispoziție 

de către beneficiarul ajutorului de minimis documentele solicitate; 

(3) de a verifica și aproba sau respinge cheltuielile efectuate de către beneficiar utilizând subvenția ce 

face obiectul contractului, având în vedere limitele prevăzute de către planul de afaceri aprobat, 

bugetul acestuia și Ghidul Solicitantului (documente anexă la prezentul contract); 

(4) de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea sumelor primite cu titlu de subvenție şi 

rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare; 

(5) de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea parțială sau totală a subvenției 

acordate, dacă beneficiarul ajutorului de minimis nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la Art. 8 

din prezentul contract. 

 

 

10. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis: plăți şi reguli privind transferul de sume 

aferente ajutorului de minimis 

(1) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o 

întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

nr.1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului 

de subvenție. 

(2) Ajutorul de minimis primit în cadrul prezentei scheme nu se va cumula cu alte ajutoare de stat în 

sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri 

eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește 

intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în 

bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. 

 

 

11. Corecții financiare 

(1) MFE / AM POCU / OIR pot emite corecții financiare ca urmare a constatărilor din cadrul vizitelor 

desfășurate la fața locului, la sediul Beneficiarului. 

(2) Corecțiile financiare vor putea fi aplicate inclusiv pentru perioada de urmărire a sustenabilității, în 

cazul nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului de minimis, precum: încetarea activității 
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Beneficiarului, înstrăinarea/nemenținerea în stare de funcționare a bunurilor achiziționate, 

reducerea numărului sau a duratei de menținere a locurilor de muncă obligatorii sau reducerea 

nivelului salarial al acestora în raport cu Planul de Afaceri etc. 

(3) Ajutorului de minimis care trebuie rambursat sau recuperat i se adaugă dobânda aferentă 

datorată, calculată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. 

Procedura de calcul a dobânzii se stabilește prin instrucțiuni emise de către Consiliul Concurenței. 

(4) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi 

comunitate în vigoare, a prevederilor prezentului contract de subvenție, la solicitarea 

Administratorului / Furnizorului schemei de minimis / MFE / AM POCU / OIR. 

 

12. Măsuri de informare şi publicitate 

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis va permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului 
Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, la 
adresa www.fonduri-ue.ro și pe pagina https://www.startupair.ro/ a Administratorului Schemei de 
minimis a informațiilor privind activitățile finanțate din ajutorul de minimis acordat. 
 
 
13. Modificarea, completarea şi încetarea contractului 

(1) Prezentul contract poate fi modificat doar cu consimțământul ambelor părți, prin încheierea unui 

act adițional. 

(2) Actul adițional intră în vigoare la data semnării sale de către ultima parte. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Administratorul schemei de minimis poate modifica 

unilateral contractul în cazul în care intervin modificări în legislaţia naţională şi/sau comunitară 

relevantă, cu impact asupra executării prezentului contract, situaţii în care modificarea respectivă 

intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător. 

(4) Orice modificări în structura beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în privinţa 

statutului juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din prezentul acord vor 

fi aduse în scris la cunoştinţa Administratorului schemei de minimis în maximum 24 de ore de la 

producerea acestora. 

 

14. Forța majoră și cazul fortuit  

(1) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod 

complet, producerea forței majore, şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea 

diminuării efectelor acesteia.  

http://www.fonduri-ue.ro/
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(2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.  

(3) În perioada în care, din cauza unor situații de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot 

îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract, subvenția nu se acordă.  

(4) În situația în care Administratorul schemei de minimis se află în imposibilitate de plată datorită 

unor cauze de forță majoră sau a unui caz fortuit (de ex., întârzieri în primirea sumelor cuvenite în 

baza contractului de finanțare, din motive neimputabile acestuia), iar în această perioadă beneficiarul 

ajutorului de minimis și-a îndeplinit obligațiile, subvenția se poate acorda și retroactiv. 

(5) În cazul încetării forței majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de plată, 

administratorul schemei de minimis va notifica imediat beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la 

această situație. 

 

15. Cesiunea 

(1) Prezentul Contract de subvenție (în totalitate sau în parte), precum și oricare și toate drepturile și 

obligațiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, 

novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și 

drepturilor din contract de către Beneficiar și/sau Acționarul majoritar și sau Administratorul 

Beneficiarului.   

 

16. Încetarea contractului de subvenţie  

(1) Prezentul contract încetează:   

a) prin executarea obligațiilor ambelor părți; 

b) prin acordul de voință al părților; 

c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost 

prelungit prin act adițional.  

(2) Contractul se consideră reziliat de drept, fără altă formalitate sau punere în întârziere (pact 

comisoriu de grad IV) urmând ca Beneficiarul să restituie toate sumele cu care a fost finanțat până în 

acel moment, in cazul in care: 

a) se constată neconcordanţă între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar 

în Planul de Afaceri, referitor la faptul că Planul nu face obiectul altei finanțări din alte fonduri 

publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe 

naţionale / comunitare sau oricare dintre criteriile de eligibilitate aferente Planului de Afaceri 

/ Beneficiarului / Acționarului majoritar nu sunt îndeplinite la un moment ulterior din orice 

motiv; 
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b) Beneficiarul nu a autorizat activitatea corespunzătoare codului CAEN (la sediul social/ și sau 

punctul de lucru) în baza căruia planul de afaceri a fost aprobat pentru finanțare și/sau nu a 

început implementarea Proiectului până în luna a 6-a de implementare. 

c) intervin modificări substanţiale față de Planul de Afaceri anexă sau este încălcata obligația 

privind menţinerea investiţiei; 

d) obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului contract, nu 

sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, 

gajate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, oricând pe perioada 

de valabilitate a prezentului contract; 

e) Se cesionează Contractul fără notificarea și acordul Administratorului Schemei de minimis; 

f) Se schimbă structura asociaților/acționarilor și/sau administratorilor Beneficiarului și/sau 

participarea la profit și pierderi a asociaților si/sau structura organelor de conducere și 

administrare a Beneficiarului si/sau sediul social si/sau punctul de lucru în care se realizează 

implementarea proiectului și/sau obiectul principal de activitate si/sau codul CAEN fără 

notificarea și acordul în scris din partea Administratorului Schemei de minimis. 

g) Beneficiarul, în perioada de implementare şi sustenabilitate, face obiectul unei proceduri de 

insolvență, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, şi-a suspendat 

activitatea sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară 

reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel național sau comunitar. 

În astfel de situații, Administratorul va avea dreptul de a rezilia prezentul contract pe baza 

unei simple declarații unilaterale de reziliere, fără a fi necesară punerea în întârziere sau vreo 

altă formalitate în acest sens și fără intervenția instanțelor judecătorești.  

(3) Contractul se consideră reziliat, după punerea în întârziere, printr-o notificare scrisă, fără nicio 

altă formalitate în acest sens și fără intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu de grad 

III), în situaţiile enumerate mai jos, urmând ca Beneficiarul să restituie toate sumele cu care a 

fost finanțat până în acel moment: 

a) dacă Beneficiarul nu respectă calendarul activităţilor Proiectului prevăzut în prezentul 

Contract; 

b) în cazul descoperirii unor nereguli grave (în opinia exclusivă a Administratorului schemei de 

minimis) sau care fac imposibilă derularea în continuare a Contractului; 

c) în cazul nerespectării obligațiilor cu privire la raportări, control şi audit; 

d) în alte cazuri de încălcare de către Beneficiar a prevederilor contractului de subvenție, care fac 

imposibilă implementarea Planului de Afaceri în condiţiile asumate în cuprinsul acestuia și 
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conform Bugetului şi Contractului de Subvenție. Administratorul schemei de minimis va 

notifica Beneficiarul cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de la care 

Contractul este considerat reziliat. 

(4)  În situația rezilierii contractului conform Art. 16 punctele 2) si 3), în plus fata de restituirea 

tuturor sumelor cu care Beneficiarul a fost finanțat până în acel moment, Administratorul schemei 

de minimis este îndreptățit să solicite şi să primească de la Beneficiar dobânzi/penalități calculate în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, toate cheltuielile generate de recuperarea sumelor 

imputate precum și, dacă este cazul, a comisioanelor de transfer bancar plătite de Administratorul 

schemei de minimis, aferente sumelor respective. Obligația Beneficiarului de a rambursa 

Administratorului schemei de minimis sumele de mai sus este scadentă și exigibilă de drept, fără a fi 

necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și fără punere în întârziere, în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data la care a fost comunicată declarația de reziliere a contractului emisă de către 

Administratorul schemei de minimis. 

 
(5)  Anterior rezilierii Contractului potrivit dispozițiilor de mai sus, Administratorul Schemei de 

minimis este îndreptăţit să suspende plățile, cu notificarea Beneficiarului. Administratorul Schemei 

de minimis nu va fi responsabil de nicio pagubă cauzată Beneficiarului ca urmare a suspendării si/sau 

rezilierii prezentului Contract. 

 
 
17. Conflictul de interese, incompatibilități, nereguli 

(1) Beneficiarul ajutorului de minimis se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 

neregulilor, a conflictelor de interese şi/sau a incompatibilităților, conform prevederilor legale (în 

special O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind combaterea, constatarea 

şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor 

publice naţionale aferente acestora). 

(2) Părţile execută prezentul contract cu bună credinţă, în mod obiectiv şi imparţial, fără a urmări alte 

interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături de familie sau emoţionale, ori alte legături 

sau interese care ar putea contraveni sau diminua buna implementare a contractului. 

(3) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

să se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a oricărei situaţii 

de natură a da naştere unui astfel de conflict. 
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18. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor 

(1) Prezentul contract se supune legii române. 

(2) În caz de conflict, părţile vor încerca rezolvarea pe cale amiabilă. 

(3) Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţei judecătoreşti 

competente de la sediul Administratorului schemei de minimis. Această clauză a fost acceptată în mod 

expres de către părțile semnatare în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 1.203 Cod Civil. 

(4) Prezentul contract constituie titlu executoriu. 

 

19. Control şi Audit 

(1) Beneficiarul are obligația să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 

implementarea Planului de Afaceri solicitate de către Administratorul schemei de minimis.  

(2) În ceea ce priveşte datele, informaţiile şi documentele solicitate, termenul până la care 

Beneficiarul trebuie să furnizeze datele, informaţiile şi documentele solicitate va fi precizat în 

cuprinsul notificării trimite de catre Administratorul Schemei de minimis către Beneficiar. Informaţiile 

se transmit pe suport hârtie şi/sau pe suport eletronic, cu semnătura de primire şi număr de 

înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire. 

(3) Beneficiarul se angajează să asigure reprezentanților Administratorului Schemei de minimis și a 

persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței 

accesul la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la 

sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea 

tehnică şi financiară a Proiectului. 

(4) Beneficiarul are obligația să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor, punând la 

dispoziție, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi asigurând disponibilitatea şi prezenţa 

personalului implicat în implementarea Proiectului, precum şi a reprezentantului legal al 

Beneficiarului pe întreaga durată a verificărilor. 

 

 

20. Modificări substanțiale şi menținerea investiției 

(1) Beneficiarul este obligat să mențină activitatea în perioadele de implementare (12 luni de la 

semnarea Contractului de Subvenție) şi în perioada de  sustenabilitate (6 luni de la finalul perioadei de 

implementare) a planului de afaceri sub sancțiunea recuperării integrale a sumelor acordate până în 

acel moment. 



 

 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 

 

 

 
 19 

 

(2) Modificările substanţiale la un plan de afaceri sunt acelea care: 

(a) afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit; şi / 

sau 

(b) rezultă dintr-o schimbare a destinației fondurilor si/sau încetarea unei activităţi de producţie 

(3) Beneficiarul are obligaţia de a informa Administratorul Schemei de Minimis în termen de 5 zile de 

la data apariţiei oricărei modificări de mai sus. 

(4) Beneficiarul are obligaţia să raporteze anual îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada 

de sustenabilitate a Proiectului, printr-un Raport privind sustenabilitatea investiţiei începând cu 

finalizarea perioadei de implementare. 

(5) Ajutorul de minimis acordat va fi recuperat de la Beneficiar şi în cazul în care subvenția nu este 

folosită conform obiectivului menţionat în Planul de Afaceri aprobat pentru finanțare. 

 

21. Persoane de contact si adrese  

(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este domnul / doamna [ __________________  ]. 

(2) Reprezentanții legali ai Administratorului schemei de minimis sunt: 

➢ ................................ 

(3) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea titlului 

Proiectului şi numărului contractului de finanţare şi se va transmite la următoarele adrese: 

Pentru Administratorul Schemei de minimis .....................: strada ................, nr............., ..............., 

județul ..........., in atenția domnului ...................... 

Pentru Beneficiar:  [Adresa corespondenta] 

(5) Orice comunicare între părți referitoare la prezentul contract va fi consemnată în scris, prin 

documente înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  

 

22. Confidențialitatea 

(1) Informaţii confidenţiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat acest 

caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor care, 

conform prezentului acord, fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre sau 

evidenţe publice. 
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(2) Părţile se obligă să nu transmită terţilor date sau informaţii confidențiale în legătură cu executarea 

prezentului contract, cu excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, 

gestionarea, controlul fondurilor şi/sau ajutoarelor nerambursabile. 

(3)  Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate obligă partea responsabilă la repararea prejudiciului 

cauzat. 

(4) Nu sunt confidențiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare în 

vederea promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior. 

(5) Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale dacă s-a 

obținut acordul scris al celeilalte părţi, sau dacă partea în cauză a dat curs unor dispoziţii legale de 

dezvăluire a informațiilor. 

(6) Beneficiarul, Acționarul majoritar și Administratorul Beneficiarului au luat la cunoștință și acceptă 

faptul că datele lor pot fi făcute publice în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 

1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind 

dispozițiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European 

și Fondul de Coeziune și al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1080/2006 

privind Fondul European de Dezvoltare Regională. Beneficiarul, Acționarul majoritar și 

Administratorul Beneficiarului declară că au fost informați și au luat la cunoștință drepturile lor în 

calitate de persoane vizate, precum și procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi. 

 

23. Clauze finale  

(1) Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe 

parcursul implementării Planului de Afaceri. Administratorul Schemei de minimis va fi degrevat de 

orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților din culpa Beneficiarului.  

(2) Beneficiarul este responsabil și va despăgubi Administratorul Schemei de minimis în 

eventualitatea în care acesta va suferi daune sau i se vor imputa penalități ca urmare a 

neîndeplinirii de către Beneficiar a obligațiilor ce îi revin prin prezentul contract. 

(3) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială 

(ex. brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor 

asupra creaţiilor rezultate din implementarea Planului de Afaceri, sunt drepturi exclusive ale 

Beneficiarului, cu respectarea legislației în vigoare şi a prevederilor prezentului Contract. 

(4) Prezentul Contract, în integralitate sau parţial, precum şi toate drepturile şi obligațiile decurgând 

din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.    
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(5) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu 

legislația națională și/sau comunitară în vigoare. Contractul este guvernat de legea română.   

(6) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi consemnată în 

scis, prin documente înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

(7) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract si fac parte integrantă din acesta, având 

aceeași forță juridica:  

Anexa 1: Dosar Plan de afacere 

 

Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

semnatară.  

 

Administratorul Schemei de minimis  

PARTENERIAT între  

......................... 

Beneficiarul ajutorului de minimis 

Denumire Beneficiar 

________________ 

 Nume, prenume reprezentant legal 

____________________________________ 

 

 

Data  Data  

 

Semnătura 

Reprezentant legal Administratorul Schemei de 

minimis 

 

 

 

 

Semnătura 


