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Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 7289/27.12.2017 pentru modificarea și completarea „Ghidului 
Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte 
pentru P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, aprobat prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrului delegat 
pentru fonduri europene nr. 3123/29.05.2017 si a Anexei nr. 25 Clauze specifice P.I. 8.1, 
O.S. 8.3.C la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice și fondurilor europene nr. 6302/03.10.2017 

 

Articolul 1- Alte obligații specifice ale beneficiarului: 

 

 (1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, 

finanţate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect (de acordare a 

serviciilor sociale pentru copii), pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta 

este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale, cu excepția cazului în care durata de 

viață normată, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, este mai mică.  

 (2) Perioada de implementare a  proiectului de după semnarea contractului poate fi 

extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice până la cel mult dublul perioadei 

inițiale, dar nu mai târziu de  31 decembrie 2023. 

(3) Beneficiarul/partenerul are obligația de a-și menține calitatea de furnizor de 

servicii sociale acreditat, pe întreaga perioada de durabilitate a contractului. Pierderea 

acreditării ca furnizor de servicii sociale conduce la rezilierea contractului de finanțare și la 

recuperarea sumelor acordate în cadrul acestuia.  

(4) Beneficiarul este obligat să obțină licența provizorie sau, după caz, licența de 

funcționare pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul 

proiectului, în termen de maxim 1 (un) an de la data recepţiei la terminarea lucrărilor aferente 

proiectului. În cazul în care beneficiarul nu va obține licența provizorie/licența de funcționare 

în termenul mai sus menţionat, pentru fiecare serviciu social angajat de către beneficiar să fie 

furnizat (conform celor declarate în cererea de finaţare, secţiunea Descrierea investiţiei), AM 

POR poate decide rezilierea contractului cu recuperarea integrală / proporțională a finanțării 

acordate. 

(5) Beneficiarul  are obligaţia de a raporta OI/AM POR numărul de beneficiari copii 

ai infrastructurii sociale, trimestrial pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului de 

finanţare  începând cu data împlinirii  unui an de la data finalizării proiectului.  În ultima lună 

din perioada de durabilitate a contractului, Beneficiarul va întocmi și depune la OI/AM, un 

raport final care va cuprinde numărul total de beneficiari pentru întreaga perioadă. 

(6) Prin derogare de la art. 3 – „Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și 

obligații ale Beneficiarului”, alin. 26, din anexa 1 condiții specifice aplicabile POR 2014 – 2020, 

în situația în care, prin cererea de finanțare, beneficiarul și-a asumat obligația angajării 

unei/unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, termenul limită de îndeplinire a 

acestei obligații este cel prevăzut la alin (4) din prezentul articol. Același termen se aplică, 

dacă este cazul, și pentru demonstrarea îndeplinirii obligației de implicare 

(colaborare/voluntariat) a unei/unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile. 

(7) Proiectul este considerat eligibil, prin excepție de la prevederile art. 12 alin. 10 

din conditii specifice POR 2014-2020, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea 

minimă de  200.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziției publică la o valoare 

mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare. 



 

(8) Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii pentru a cărei 

infrastructură s-a acordat finanţare, aceea de acordare a serviciilor sociale pentru copii, în 

condiţiile standardelor şi legislaţiei specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate 

a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale.   

(9) Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără 

punere în intarziere, fără intervenţia instanţei  de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă 

Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a 

dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel mai 

târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu 

de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare a 

prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni anterior menționat şi 

realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada 

anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, iar AMPOR 

nu va efectua plăți/rambursări. 

 

 

 

 

 

 


