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Notificare 

 privind actualizarea formei contractului de finantare pentru DMI 4.1 – “Dezvoltarea durabila a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala” si modificarea Anexelor III si VI, 

astfel: 

 
1. Alin. 16 (alin. 17 pentru beneficiari APL parteneriat) al Anexei III – “Instructiuni de 
prefinantare si rambursare a cheltuielilor (proiecte care intra sub incidenta ajutorului de stat)” la 
contractual de finantare se modifica dupa cum urmeaza: 
 

“(16) beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi 
considerate eligibile cheltuielile ce se vor plati in numerar sau prin alta amodalitate de plata decat prin 
transfer bancar, cu exceptia cazului in care acestea sunt efectuate inainte de semnarea contractului de 
finantare. Pentru platile in alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, AM POR va 
rambursa contravaloarea in lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar in ziua platii, dar 
fara a depasi contravaloarea in lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.” 

 
2. In cadrul formei de contract pentru societati comerciale, baremurile pentru care se aplica OUG 
34/2006 se actualizeaza in conformitate cu Regulamentul (UE ) nr. 1251/2011 al Comisiei din 
30.11.2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale 
Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in 
cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii. 

 
Baremurile se modifica astfel: 
 

Tip contract Conditiile de aplicare a prezentei proceduri 

Contract de lucrari, 
de furnizare sau de 
servicii 

Contractul respectiv este cofinantat, in proportie de mai putin de 50%, prin 
POR si Valoarea estimata a contractului respectiv este mai mare decât 
echivalentul in lei a 15.000 Euro 

Contract de lucrari 
Contractul respectiv este cofinantat, in proportie de mai mult de 50%, prin 
POR si Valoarea estimata a contractului respectiv este mai mare decât 
echivalentul in lei a 15.000 Euro si mai mica sau egala cu echivalentul in lei 
a 5 000 000 Euro 

Contract de servicii 
Contractul respectiv este cofinantat, in proportie de mai mult de 50%, prin 
POR si Valoarea estimata a contractului respectiv este mai mare decât 
echivalentul in lei a 15.000 Euro si mai mica sau egala cu echivalentul in lei 
a 200.000 Euro 

Contract de furnizare 
Contractul respectiv este cofinantat, in proportie de mai mult de 50%, prin 
POR si Valoarea estimata a contractului respectiv este mai mare decât 
echivalentul in lei a 15.000 Euro 

 
Precizam ca modificarile de la punctul 2, baremurile prevazute se aplica doar pentru achizitiile pentru 
care nu a fost demarata procedura de achizitie la data transmiterii prezentei notificari. 
 
Celelalte prevederi ale contractului de finantare raman neschimbate. 
 


