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METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENTIILOR 

persoanelor participante la programele de formare profesionala – cursuri de calificare organizate in 

cadrul proiectului “Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” 

POCU827/5/2/140321 

 

 

 

1. PREAMBUL  

 

Proiectul “Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” 

POCU/827/5/2/140321, implementat de Comuna Sarichioi, in calitate de Lider de parteneriat, impreuna 

cu Asociatia G.A.L. Valea Telitei, in calitate de partener, este finantat din Fonsul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Obiectivul Specific 5.2. 

 

Obiectivul general al proeictului il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii pentru minim 250 persoane 

din Comuna Sarichioi, judetul Tulcea, aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, prin 

implementarea de masuri integrate care sa raspunda nevoilor acestora. 

Obiectivele specifice ale proiectului se refera la: 

1. Cresterea sanselor de ocupare a populatiei adulte prin oferirea de programe de informare si consiliere 

profesionala, programe de calificare si masuri de antreprenoriat pentru minim 126 de persoane aflate 

in risc de saracie sau excluziune sociala din Comuna Sarichioi 

2. Evaluarea nevoilor sociale si socio-medicale a minim 250 de persoane prin acordarea de consiliere 

psiho-sociala si informare, in vederea oferirii de servicii socio-medicale. 

3. Combaterea discriminarii persoanelor varstnice prin organizarea de actiuni in domeniul combaterii 

discriminarii, ce presupun implicarea activa a varstnicilor in cadrul comunitatii. 

4. Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru minim 124 de persoane prin acordarea de pachete specifice 

mentinerii igienei locuintei. 

5. Crearea de parteneriate cu actori relevanti pentru valorificarea si transferabilitatea rezultatelor 

proiectului, precum si pentru continuarea activitatilor derulate in cadrul Centrului social de zi, 

asigurand functionalitatea acestuia prin implicarea activa a partenerilor-actori relevanti. 

 

Programele de formare profesionala – cursurile de calificare – se deruleaza in cadrul subActivitatii 5.2 – 

Program de formare profesionala. 

Sub-activitatea are ca scop sporirea sanselor de incadrare pe piata muncii prin formarea de competente 

profesionale pentru minim 126 de membrii ai grupului-tinta. Necesitatea desfasurarii activitatii este 

subliniata de rezultatele Analizei nevoilor intreprinse la nivelul comunitatii, conform careia printre cele 

mai importante motive ale dificultatilor intampinate la gasirea unui loc de munca, se regaseste lipsa 

pregatirii profesionale corespunzatoare. 
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Analiza SWOT realizata in teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL RAZIM, teritoriu 

din care face parte comuna Sarichioi, a reliefat aspecte semnificative privind: 

 procentul ridicat al populatiei fara ocupatie, doar 12,05% din total populatie fiind salariati; 

 forta de munca necalificata în spaþiul rural, ocupata cu preponderenta in agricultura; 

 gradul redus de participare al populatiei active la programe de instruire continua; 

Astfel, minim 70 de persoane vor participa la programe de calificare, dintre care 70 de persoane vor fi 

calificate la incetarea calitatii de participant. Se vor organiza programe de formare profesionala in 

domenii de interes identificate ca avand potential de dezvoltare in teritoriul aferent comunitatii 

marginalizate aferente teritoriului acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL, precum turism si 

industria horeca, constructii, etc. 

In cadrul sub-activitatii se vor derula 2 programe de calificare nivel 3, organizate in 5 grupe. Se estimeaza 

un numar de minim 14 participanti per grupa. In vederea stimularii participarii si absolvirii cursurilor, 

beneficiarii vor primii subventii de 2.200 lei / cursant si servicii de catering. 

Cursurile vor fi acreditate ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) si se vor finaliza prin examen. 

La examen va participa o comisie formata din 3 membrii: 1 Presedinte Comisie (desemnat de ANC), 1 

Membru Comisie (desemnat de ANC), 1 membru (formator din partea partenerului). Pentru desfasurarea 

sesiunilor de instruire se vor realiza materiale educationale si suporturi de curs. 

Instruirea teoretica se va desfasura in spatii puse la dispozitie de catre liderul UAT Sarichioi. Pregatirea 

practica se va desfasura la nivelul comunei Sarichioi, unde au fost identificate spatii care pot asigura 

conditii optime de desfasurare a pregatirii practice, in functie de domeniile de interes identificate ca avand 

potential (de ex. Turism si industria horeca, constructii, etc.). 

In cadrul programei de formare profesionala aferenta cursurilor desfasurate in cadrul subactivitatii, vor fi 

realizate module de formare specifice TIC si dezvoltare durabila. 

Participarea la cursurile de calificare profesionala aduce o serie de beneficii membrilor grupului-tinta: 

oportunitati de dezvoltare personala si integrare sociala; dobandirea de competente necesare pentru 

exercitarea unei meserii, cu un grad mare de adaptare la cerintele din ce in ce mai dinamice ale 

angajatorilor si pietei muncii; asigurarea unui grad mai mare de mobilitate pe piata muncii prin cresterea 

sanselor de obtinere a unui loc de munca disponibil la nivel regional/national, in cazul lipsei locurilor de 

munca de la nivel local; imbunatatirea conditiilor si nivelului de trai ca urmare a unor venituri obtinute la 

locul de munca. 

La absolvirea cursurilor de calificare, absolventii vor primi certificate de calificare eliberate de ANC. 

 

2. DOCUMENTE DE REFERINTA 

 

 Ghidul solicitantului – Conditii generale 

 Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 

 Manualul Beneficiarului – Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Axele prioritare 1-6 

 Cererea de finantare “Activități integrate pentru comunitatea rurală marginalizată din Comuna 

Sarichioi” ID 140321 

 Contractul de finantare POCU/827/5/2/140321 
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 OUG 40/2015 privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

actualizata 

 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizat 

 

 

3. DISPOZITII GENERALE 

 

Prezenta metodologie descrie modul de acordare a subventiilor pentru minim 70 persoane inscrise in 

grupul tinta al proiectului, care au finalizat unul din programele de calificare nivel III (720 ore) derulate 

in cadrul proiectului. Subventiile se acorda conform HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 

Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. Va 

fi acordata o subventie in valoare de 2.200 lei, cu conditia parcurgerii unui minim de 440 ore din 

programul de formare profesionala – calificare nivel III. 

In cazul modificarii valorii subventiei ca urmare a unor rectificari bugetare in cadrul proiectului, 

valoarea subventiei maxime nu va depasi 5 lei pentru fiecare ora de curs la care beneficiarul a 

participat. 

Aceste subventii vor fi acordate de catre UAT Comuna Sarichioi in calitate de Lider de parteneriat in 

cadrul proiectului “Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi”, 

POCU/827/5/2/140321 conform prevederilor din cererea de finantare si a alocarii bugetare. 

Pentru subventiile acordate, din punct de vedere fiscal vor fi respectate dispozitiile art. 62 lit. (a) din 

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevad ca: “a) 

ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri 

publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași 

natură primite de la organizații neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;” 

 

4. DESCRIEREA GRUPULUI TINTA 

 

Beneficiarii cursurilor de formare profesionala din cadrul proiectului sunt persoane cu domiciliul in 

Comuna Sarichioi, jud. Tulcea, aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, care se afla intr-una din 

situatiile: in risc de saracie sau se confrunta cu o deprivare materiala severa, sau traiesc in gospodarii cu 

o intensitate extrem de redusa a muncii. 

 

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI 

 

Pentru acordarea subventiilor, sunt eligibile persoanele care indeplinesc cumulative urmatoarele criterii: 

- Fac parte din grupul tinta al proiectului cel putin pana la momentul acordarii subventiei; 

- Au participat la un minim 440 ore din programul de formare profesionala – curs de calificare Nivel III; 

- Au absolvit programul de formare profesionala prin sustinerea examenului de calificare; 

- Au depus documentatia necesara incheierii contractului de subventie; 
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- Au semnat contractul de acordare a subventiei – Anexa 5 a prezentei meodologii; 

- Beneficiarul nu a mai beneficiat de alte subventii pentru formare profesională din fonduri publice sau 

europene in perioada derulării programelor de formare continuă organizate in cadrul proiectului 

„Activități integrate pentru comunitatea rurală marginalizată din Comuna Sarichioi” 

 

6. PROCEDURA DE ACORDARE A SUBVENTIEI 

 

Pentru acordarea subventiei, UAT Comuna Sarichioi, in calitate de Lider de parteneriat, publica anuntul 

de primire a dosarelor pentru incheierea contractelor de subventie pentru cursul de calificare, specificand 

intervalul de timp in care beneficiarii pot depune documentatia. 

 

Dosarul pentru incheierea contractelor de subventie pentru programele de formare profesionala – cursuri 

de calificare nivel III trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: 

 

- Anexa 1 – Cerere de acordare a subvenției 

- Anexa 2 – Declarația pe propria răspundere cu privire la acordarea subvenției 

- Extras de cont din care sa reiasa codul IBAN deschis pe numele beneficiarului de subventie (va 

reprezenta contul in care va fi virata contravaloarea subventiei pentru cursul de calificare) 

- Copie CI, daca beneficiarul a schimbat documentul de identitate dupa data sustinerii examenului de 

calificare 

 

Documentatia va fi depusa in perioada de timp precizata in anunt. Orice dosar depus dupa acea perioada 

nu va fi luat in considerare. Daca o persoana nu va depune documentatia in timp, aceasta va astepta 

urmatorul anunt de primire a dosarelor pentru incheierea contractelor de subventie pentru cursurile de 

calificare. 

 

Dupa finalizarea termenului de depunere a dosarelor, Liderul de parteneriat, UAT Comuna Sarichioi va 

verifica documentele depuse si eligibilitatea beneficiarilor pentru acordarea subventiei, in urma 

verificarilor fiind emisa o decizie cuprinzand persoanele eligibile pentru acordarea subventiei (Anexa 3). 

In baza deciziei, UAT Comuna Sarichioi va intocmi contractele de subventie, urmand ca beneficiarii sa 

fie contactati pentru semnarea acestora. 

 

Dupa semnarea contractelor de subventie, Liderul de parteneriat va depune catre OIR POCU Sud-Est 

Cererea de plata cuprinzand documentatia specifica acordarii tuturor subventiilor ce au fost solicitate in 

intervalul de timp specificat in anunt. 

 

In vederea demonstrarii eligibilitatii sumelor acordate, UAT Comuna Sarichioi va intocmi, pentru fiecare 

cursant, un dosar de subventie, ce va cuprinde urmatoarele documente: 

- Anexa 5 – Contract de subventie 

- Lista de prezenta aferenta programului de calificare la care a participat beneficiarul 
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- Copie dupa Decizia de acordare a subventiilor (Anexa 3) si Centralizatorul cererilor de subventie 

aprobate aferente programului de formare profesionala – curs de calificare nivel III (Anexa 4), 

depuse in perioada in care beneficiarul a depus documentatia. 

- Anexa 1 – Cerere de acordare a subvenției 

- Anexa 2 – Declarația pe propria răspundere cu privire la acordarea subvenției 

- Extras de cont din care sa reiasa codul IBAN deschis pe numele beneficiarului de subventie (va 

reprezenta contul in care va fi virata contravaloarea subventiei pentru cursul de calificare) 

- Copie CI 

- Copie dupa certificatul de calificare 

 

7. DISPOZITII FINALE 

 

Subventiile vor fi platite de catre UAT Comuna Sarichioi, Lider de parteneriat al proiectului “Activitati 

integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” POCU/827/5/2/140321. 

Prezenta metodologie se aplica in cadrul subActivitatii 5.2 – Program de formare profesionala din cadrul 

proiectului “Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” 

POCU/827/5/2/140321. 
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Anexa 1 

 

 

Cerere de acordare a subvenției 

 

 

 

Subsemnatul(a),………………………….………….……., cu domiciliul in sat ……….………….,  

comuna Sarichioi, str.……….…….….. nr. …..., judetul Tulcea, telefon ……………...…, identificat prin 

CI seria TC nr. …………., CNP ………………………….….., solicit acordarea subventiei ca urmare a 

participarii mele la programul de calificare “Administrator pensiune turistica” în cadrul proiectului 

"Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi”, 

POCU827/5/2/140321, derulat in perioada 04.06.2021 – 23.01.2022. 

Am sustinut si am absolvit examenul de calificare in data de ………… 

De asemenea, mentionez ca am luat la cunostinta prevederile Metodologiei de acrodare a subventiilor 

POCU 827/5/2/140321 si indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru acordarea subventiei. 

Totodata menționez că-mi asum și garantez pentru exactitatea si corectitudinea tuturor datelor mentionate 

in prezenta declaratie, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, conform 

prevederilor articolului 292 din codul penal.  

 

 

 

 

 

          Semnatura        Data  

 

______________________       ______________________ 
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Anexa 2  

 

 

 

Declarația pe propria răspundere cu privire la acordarea subvenției 

 

Subsemnatul(a),………………………….………….……., cu domiciliul in sat ……………., comuna 

Sarichioi, str.……….…….….. nr. …..., judetul Tulcea, telefon ……………...…, identificat prin CI seria 

TC nr. …………….., CNP ………………………….….., sub sancţiunea codului penal pentru fals în 

declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:  

nu am obţinut altă subvenţie acordată pentru formare profesională din fonduri publice sau europene 

in perioada derulării programelor de formare continuă organizate in cadrul proiectului proiectului 

"Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi”, 

POCU827/5/2/140321 

datele înscrise mai sus sunt reale, corecte si cunosc faptul că declararea falsă a acestora atrage după 

sine pierderea statutului de beneficiar al subventiei, restituirea sumei încasate si suportarea consecinţelor 

legale.  

Dacă devin beneficiarul/beneficiara unei alte subvenţii pentru participarea la programe de formare 

profesionala in perioada derulării programelor organizate in cadrul proiectului "Activitati integrate 

pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi”, POCU827/5/2/140321, mă oblig 

să va aduc, cu celeritate, la cunostinţă acest lucru.  

 

 

 

 

         Semnatura            Data  

 

 

   ___________________      __________________ 
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Anexa 3 

DECIZIE DE ACORDARE A SUBVENTIEI 

persoanelor eligibile care au absolvit programul de formare profesionala – curs de calificare in cadrul 

proiectului “ActivitatI integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” 

POCU/827/5/2/140321 

In urma anuntului nr. …… privind depunerea documentatiei pentru acordarea subventiilor aferente 

cursurilor de formare profesionala – curs de calificare in perioada ……………….., 

In conformitate cu prevederile Metodologiei de acordare a subventiilor persoanelor participante la 

programele de formare profesionala – cursuri de calificare organizate in cadrul proiectului “Activitati 

integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” POCU827/5/2/140321, 

In conformitate cu bugetul proiectului “Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din 

Comuna Sarichioi” POCU827/5/2/140321, 

Dl Finoghen Vitali Cristian, in calitate de reprezentant legal al proiectului POCU/827/5/2/140321, 

DECIDE: 

1. Acordarea subventiei domnului/doamnei ………………….……., CNP …………………………. care a 

participat la cursul de calificare Nivel III “……………(denumirea cursului)………………….” organizat in 

perioada …………………., pentru care a sustinut examenul de calificare in data de ……………… 

 

2. Acordarea subventiei domnului/doamnei ………………….……., CNP …………………………. care a 

participat la cursul de calificare Nivel III “……………(denumirea cursului)………………….” organizat in 

perioada …………………., pentru care a sustinut examenul de calificare in data de ……………… 

 

 

Valoarea subventiei este de  2.200 lei/persoana, in urma participarii la un minim de 440 ore in cadrul 

programului de formare profesionala. 

Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 2 zile de la data comunicarii acesteia. 

 

UAT Comuna Sarichioi       Am luat la cuostinta, 

Finoghen Vitali Cristian           Costache Maria 

Reprezentant legal          Manager proiect 
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                  Anexa 4 

Nr. …………….  

 

CENTRALIZATORUL CERERILOR DE SUBVENTIE APROBATE  

AFERENTE PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALA – CURS DE CALIFICARE NIVEL III  

DEPUSE IN PERIOADA ……………. 

 

Intocmit,       Verificat,      Aprobat, 

Manager financiar      Manager proiect     Reprezentant legal, 

 

Nr. 
crt 

Nume beneficiar CNP 
beneficiar 

Numarul de 
inregistrare al cererii 

pentru acrodarea 
subventiei  

Numarul 
contractului 
de subventie 

Valoarea 
subventiei 

Numele cursului 
de calificare 

absolvit 

Seria si numarul 
certificatului de 

calificare 

Cont Beneficiar 
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(Anexa 5) 
CONTRACT NR. …. / ……… 

privind acordarea unei subventii pentru participarea la programele de formare continua 

organizate in cadrul proiectului "Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata 

din Comuna Sarichioi” POCU/827/5/2/140321 

 

 

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE:  

1.1. UAT COMUNA SARICHIOI, cu sediul in Comuna Sarichioi nr. 254, judetul Tulcea, cod 

fiscal: 4508614, IBAN ………………….., deschis la ………………., telefon/fax: 0240563538, 

e-mail: contact@primariasarichioi.ro, reprezentata prin dl. Finoghen Vitali – Cristian, 

avand functia de Primar, in calitate de Lider de parteneriat al proiectului “Activitati 

integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” 

POCU/827/5/2/140321, denumita in continuare TITULAR, pe de o parte,  

 

1.2.Dl/Dna ……………….., cu domiciliul in …………………………….., telefon 

………………., identificat cu ……… seria …………. nr……………., CNP …………….., 

IBAN ……………………..……………..…….., deschis la ……………………..….. in calitate 

de absolvent al programului de calificare “…………………” derulat in cadrul proiectului 

“Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi” 

POCU/827/5/2/140321,  denumit(a) in continuare BENEFICIAR, pe de alta parte,  
 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI:  
Obiectul contractului il constituie acordarea unei subventii de catre Titular, din bugetul 

proiectului “Activitati integrate pentru comunitatea rurala marginalizata din Comuna Sarichioi", 

POCU/827/5/2/140321, Beneficiarului, pentru participarea la programul de formare profesionala 

– curs de calificare oferit de Titular.  

 

Art.3. DURATA CONTRACTULUI:  
3.1. Derularea contractului incepe la data semnarii acestuia si inceteaza in momentul platii efective 

a subventiei, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.  

 

Art.4. CONDITIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE A SUBVENTIEI  
4.1. Valoarea subventiei este de 2.200 lei, ca urmare a parcurgerii unui minim de 440 ore din 

programul de formare profesionala “Administrator pensiune turistica”. 

4.2.  Subventia nu se impoziteaza, potrivit dispozitiilor art.62 (1) lit.(a) din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.3.  Suma care face obiectul prezentului contract se plateste in contul bancar al beneficiarului. 

 

Art.5. OBLIGATIILE PARTILOR:  

5.1. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:  
a) sa isi mentina apartententa la grupul tinta al proiectului;  

b) sa mentina activ contul bancar cel putin pana la finalizarea platii subventiei 
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c) sa colaboreze cu membrii echipei de proiect, respectiv sa acorde titularului orice 

informatie/documene solicitate de acesta, in conformitate cu cerintele Autoritatii de Management 

pentru Programul Operational Capital Uman; 

d) in cazul nerespectarii oricareia dintre aceste obligatii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea 

subventiei, inclusiv a dobanzii legale calculata pana la data restituirii efective.  

 

5.2. Titularul are urmatoarele obligatii:  

a) sa verifice indeplinirea de catre Beneficiar a conditiilor de eligibilitate stabilite in Metodologia 

de acordare a subventiilor.  

b) sa plateasca Beneficiarului subventia prevazuta la art.4.1 in termen de maxim 120 zile de la data 

semnarii contractului de subventie.  

c) sa faca diligentele necesare pentru a depune in timp util Cererile de plata / Cererile de rambursare 

aferente subventiilor acordate beneficiarilor. 

 

Art. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
6.1. Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzatoare a contractului, partea vinovata raspunde potrivit legii civile si penale. 

 

Art. 7. INCETAREA CONTRACTULUI  
7.1 Prezentul contract inceteaza prin:  

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;  

b) acordul partilor;  

c) denuntare unilaterala a contractului de catre Titular in caz de incalcare a obligatiilor contractuale 

de catre Beneficiar, considerate esentiale pentru contract;  

7.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod palpabil a cauzat 

incetarea contractului.  

 

Art.8. CESIUNEA CONTRACTULUI  
8.1. Partile au obligatia de a nu ceda sau transfera total sau partial, sub orice forma, obligatiile 

asumate prin prezentul contract.  

8.2. Cesiunea nu va exonera partea care a initiat-o de nicio responsabilitate privind obligatiile 

asumate prin contract.  

 

Art. 9. COMUNICARI / NOTIFICARI  
9.1. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata 

valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, 

in scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.  

9.2. In cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic sau prin e-mail.  

9.3. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt 

consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.  

9.4. In situatia in care una din parti isi schimba adresa sau numerele de telefon/fax sau contul bancar 

are obligatia notificarii celeilalte parti in termen de 2 zile.  
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9.5. In cazul in care obligatia de la pct 9.4 nu este indeplinita toate comunicarile/ notificarile 

transmise partii respective vor fi considerate valabile si opozabile partii in cauza care nu va putea 

invoca neprimirea acestora.  

 

Art. 10. FORTA MAJORA  
10.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a 

obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent 

de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa inchierea contractului si care 

impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.  

10.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in 

maximum 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 

(cincisprezece) zile de la aparitie.  

10.3. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are 

obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 

(cincisprezece) zile de la incetare. 

10.4. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte 

poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul 

de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana 

la aceasta data.  

 

Art. 11. LEGEA APLICABILA  
11.1. Prezentul contract se supune legilor romȃne si se afla sub jurisdictia instantelor romȃne.  

 

Art. 12. LITIGII  
12.1 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv 

cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale 

amiabila.  

12.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, atunci litigiile vor fi 

inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti civile din Romania. 

  

Art. 13. CLAUZE FINALE  
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre partile 

contractante.  

 

Prezentul contract a fost incheiat si semnat intr-un numar de 2 exemplare, unul pentru Titular si 

unul pentru Beneficiar. 

 

Titular, 
UAT Comuna Sarichioi 

Finognen Vitali Cristian 

 

___________________________ 
 

Beneficiar, 

(nume si prenume) 

 

_____________________ 

 


