
 

 

ANEXA 4 la ghid 

 

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABIL 
Nr. [..................] din [....../....../............] Generate de Aplicația Informatică 
   
1. Părțile  
 
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 E, sector 6, cod poştal [_ _ _ _ _ _], cod de 
identificare fiscală [.....................................], cont nr. [_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ 
_  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _] deschis la Trezoreria Statului [..................], Bucureşti, 
reprezentată legal prin [........................] Prenume [............................] 
Nume - Ministru, în calitate de finanţator/ autoritate competentă în privința 
gestionării și finanțării Programului ELECTRIC UP pentru instalarea sistemelor de 
panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată 
cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului 
în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru 
vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in,   denumit în continuare Autoritate, 
 
  și 
 
[Persoana juridică] ..................., cod de identificare fiscală ........................., 
înregistrată la …………………. sub  nr. ....../….../….......,  cu sediul în localitatea 
....................................., str. ......................................................... 
nr. ........., sector/judeţul ………………………......., România, telefon …………..........., 
fax ………….…...., poştă electronică ...................................................., 
reprezentată legal prin ………………………………………(funcţia 
deţinută………………………………..…..……….), identificat prin…………………………………………., 
în calitate de Beneficiar al finanţării, 
 
Aplicația Informatică va autocompleta datele pentru Beneficiar definite anterior.      
 
Se actualizează datele?            
 
au convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare, în următoarele 
condiţii: 
 
2. Precizări prealabile 
 
(1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere 
altfel sau a unei prevederi contrare: 



 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică 
pluralul includ şi singularul; 
(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristica dacă nu se specifică altfel; 
 
(2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare 
ale acestora, precum şi  orice alte acte normative subsecvente. 
(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este 
sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea 
si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de 
Finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru 
a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau 
economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare. 
(4) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi 
condiţiile prezentului Contract de finanțare și se completează corespunzător cu 
prevederile Ghidului de finanțare al Programului, care constituie parte integrantă 
din Program și produce aceleași efecte juridice. 
 
CONDITII GENERALE 
 
Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanţare 
 
(1) Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării 
nerambursabile de către Autoritate, pentru implementarea Proiectului nr. … 
(Aplicația Informatică va prelua cifra din lista de proiecte aprobate), denumit în 
continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul Contract de Finanţare, inclusiv  Anexele care fac parte integrantă din 
acesta.   
(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu 
prevederile cuprinse în prezentul contract şi legislaţia europeană şi naţională 
aplicabile acestuia. 
(3) Autoritatea se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele 
şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia 
europeană şi naţională aplicabile acestuia. 
 
Articolul 2 - Durata contractului şi perioada de monitorizare a proiectului 
 
(1) Contractul de Finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării 
acestuia de către ambele Părți. 
(2) Contractul de finanțare produce efecte pe perioada a 6 ani de la data semnării 
acestuia, respectiv 12 luni (1 an) corespunzător perioadei de implementare și 5 ani 
corespunzător perioadei de monitorizare, respectiv între data [z/l/a] si data [z/l/a]. 



 

(3) Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului 
de finanțare sau la expirarea perioadei de monitorizare a durabilității proiectului, 
oricare intervine ultima. 
 
Articolul 3 – Valoarea contractului 
 
(1) MEEMA acordă Beneficiarului finanţare nerambursabilă în valoare de 
[................................] lei reprezentând maximum 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului de finanțare. 
 
 

Valoa-
rea 
totală   

Cheltuielile 
cu achiziţia 
sistemului 
de panouri 
fotovoltaic
e cu putere 
instalată 
de…. 

Cheltuielile 
cu achiziţia 
unei stații 
de 
reîncărcare 
de …. kW 

 Cheltuielile 
cu 
proiectarea, 
obținerea 
avizelor 
necesare, 
montarea şi 
punerea în 
funcţiune a 
sistemului de 
panouri 
fotovoltaice 
și staţiilor de 
reîncărcare 

(Maxim 10%) 

Cheltuieli de 
consultanță 
și 
management 
de proiect 

(Maxim 7%) 

Cheltuielile 
efectuate 
pentru 
realizarea 
şi 
instalarea 
panoului de 
informare 

Cheltuielile 
efectuate 
pentru 
realizarea şi 
instalarea 
unui sistem 
de 
avertizare/s
emnalare 
pentru stația 
de 
reîncărcare 

TVA, 
dacă 
aceasta 
este 
nededuc
tibilă. 

…         

 
 
(2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în Programul 
de finanțare şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1). 
(3) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de plată, elaborate în conformitate 
cu anexele…… la Program. 
(4) Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de 
finanţare nerambursabilă. 
(5) În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de 
până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi 
limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice . 
(6) În cazul în care, valoarea totală  amortizată după decontarea ultimei cereri de 
plată la sfârșitul perioadei de implementare este mai mică decât valoarea prevăzută 
la alin.(1), finanţarea nerambursabilă prevăzută în prezentul contract de finanțare 
se va reduce corespunzător acestei sume. 
 



 

 

 
Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor 
 
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :  
(a) Legislaţia naţională şi europeană aplicabila,  
(b) Ghidul Programului de finanțare, 
(c) Secţiunea ”Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiţii 
Specifice. 
(2) Cheltuielile aferente Proiectului prevăzut în prezentul Contract de finanțare 
sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare şi să fie 
efectuate în  termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanţare. 
 
Articolul 5 –Decontarea cheltuielilor 
 
(1) Decontarea cheltuielilor se va realiza de către Autoritate în conformitate cu 
legislația în vigoare, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la Autoritate. 
(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către 
Beneficiar a cererilor de decontare, însoţite de documentele justificative, 
Autoritatea va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse in Cererea de decontare. În 
cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada 
clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăşi 10 
zile lucrătoare. 
(3) După autorizarea cheltuielilor, Autoritatea va efectua plata în termen de 3 zile 
lucrătoare de la momentul în care Autoritatea dispune de resurse în conturile sale, 
şi va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din 
Cererea de decontare. 
(4) Autoritatea va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în 
cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile 
Autorității sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul 
suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau 
prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi 
perioada de finalizare  a Programului de finanțare. 
(5) În situaţia în care nu se respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate 
prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată, 
aferentă decontării solicitate. 
 
Articolul 6 – Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului 
 
(1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi 
implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale 
legislaţiei europene şi naţionale aplicabile. 
(2) Beneficiarul are obligaţia să respecte graficul de implementare și monitorizare 
și termenele prevăzute în Program. 


