Anexa 2 - la procedură
CONTRACT DE FINANŢARE
Nr. ............... din ..............

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror
activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie
2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru
modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, se încheie prezentul contract de
finanţare între:
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MEAT, cu
sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, telefon ............., fax ..........., email: ____________, reprezentată prin ordonator de credite, ............................., în
calitate de Furnizor,
şi
..........................................,
cu
sediul
în
................................,
telefon ............, înregistrată sub nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal
nr.
..............,
reprezentată
legal
prin
.....................,
având
funcţia
de ......................, în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.
Precizari prealabile
În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a
unei prevederi contrare:
- Termenul „an”/„zi” reprezintă an/ zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
- Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii
documentului;
- Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează
începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare
legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare;
- Transmiterea documentelor prin intermediul poștei electronice în ultima zi a
termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.
I. Obiectul și valoarea contractului
ART. 1
Obiectul contractului îl reprezintă acordarea ajutorului de stat sub formă de grant, în baza
formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin Schema de ajutor de stat
instituită prin OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare Schema, implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului (MEAT).
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ART. 2
(1) Beneficiarul primește un grant reprezentând maxim 20% din baza de calcul, rezultată din
desfăşurarea activităților aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, în anul
2020 comparativ cu anul 2019, calculată conform art. 2 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu
modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de
800.000 euro/întreprindere unică și cu respectarea prevederilor art. 4 alin (4) din OUG nr.
224/2020 cu modificările și completările ulterioare. Contractarea se face în limita creditelor
de angajament aprobate cu această destinație.
(2) Ajutorul de stat acordat conform prezentei scheme este cumulat cu alte măsuri de
sprijin acordate în baza secţiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar
pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de
COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului
echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum şi cu ajutoare acordate în temeiul altor
secţiuni ale comunicării, în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile specifice ale acesteia
cu privire la cumul. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea
impozitelor sau altor taxe.
(3) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat instituite prin
prezenta ordonanţă de urgenţă este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data de
lansare a apelului de proiecte (1 euro = ... lei).
ART. 3
Valoarea contractului de finanţare este de ............ lei, valoare aprobată în urma
verificării administrative și de eligibilitate realizate de MEAT.
II. Durata contractului
ART. 4
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil
până la 12 luni de la data plăţii sumelor, respectiv 24 de luni de la data plăţii sumelor, în
cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000
euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori
întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii
comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni.
IV. Modalităţile de plată
ART. 5
(1) Beneficiarul Schemei are cont deschis la Trezoreria Statului sau cont curent separat pe
proiect la o bancă comercială parteneră, conform opțiunii din formularul electronic de
înscriere.
(2) Grantul va fi transferat în contul beneficiarului în urma semnării de ambele părți a
contractului de finanțare.
(3) Plata se va face în limita creditelor bugetare aprobate.

V. Drepturi şi obligaţii
ART. 6
(1) Furnizorul Schemei:
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a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate
pentru Schemă, cuprinse în bugetul acesteia;
b) va monitoriza îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul contract, în schema de
ajutor de stat și în procedura de implementare, pe o perioadă 12 luni de la data plăţii
sumelor sau 24 de luni de la data plăţii sumelor, conform art. 3;
c) va recupera ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, datorată de la data plății până la
data rambursării integrale a ajutorului de stat, în situaţia constatării nerespectării
prevederilor din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare și din
procedura de implementare a acesteia;
(2) Reprezentanţii MEAT au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul
operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor asumate
prin prezentul contract.
ART. 7
Beneficiarul este obligat:
a) să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislația Schemei. Beneficiarul
va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanțatoare pentru implementarea proiectului
său.
b) să mențină activitatea pentru care a primit finanțare pe o perioadă de cel puțin 12/24
luni de la plata grantului, conform art. 5 din OUG nr. 224/2020 cu modificările și
completările ulterioare;
c) să achite obligaţiile fiscale, precum şi alte creanţe bugetare administrate de organul
fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat şi până la
expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni prevăzută la art. 4 din prezentul
contract;
d) să pună la dispoziţia MEAT toate documentele solicitate care dovedesc eligibilitatea,
veridicitatea declarațiilor făcute și, în general respectarea legislației Schemei. Furnizorul
Schemei poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie
furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
e) să pună la dispoziţia MEAT, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi
informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad
în sarcina furnizorului;
f) să păstreze toate documentele aferente ajutorului de stat primit timp de minim 10 ani de
la data acordării ultimei alocări specifice. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile
necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare,
cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, cheltuielile eligibile, momentul
şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al
ajutoarelor acordate.
g) să răspundă, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, la orice solicitare de informații
privind ajutoarele de stat primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi
mai mic de 5 zile lucrătoare;
h) să permită controlul la fața locului furnizorului de ajutor de stat și organelor de control
abilitate;
i) să aibă cont deschis la Trezoreria Statului sau să deschidă cont curent separat pe proiect
la o bancă comercială parteneră.
j) să încarce în aplicație facturile, documentele de plată și raportul de progres, în termen
de maxim 12/24 luni din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar,
conform prevederilor din art. 5 din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările
ulterioare.
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VI. Răspunderea contractuală
ART. 8
În cazul în care prin bugetul Schemei nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului,
Furnizorul Schemei este exonerat de orice răspundere.
ART. 9
Furnizorul Schemei este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni
cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii
acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării
drepturilor aparţinând terţelor părţi.
ART. 10
În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEAT, sau la sesizarea
organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarul nu îndeplinește
condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin (3) lit. e) și la art. 3 din OUG nr. 224/2020
cu modificările și completările ulterioare și în procedura de implementare, a făcut
declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, nu a
respectat obligațiile prevăzute la art. 7 alin b)-d) și j) din contractul de finanțare, acesta
are obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânda aferentă, datorată de la data plăţii
până la data recuperării, calculate conform legislației în vigoare.
ART. 11
În cazul în care nu s-a supus obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele
de stat primite, conform art. 7 lit f), nu transmite în termenul stabilit informațiile solicitate
de către Consiliul Concurenței, conform art. 7 lit g), și de către furnizorul de ajutor de stat,
conform art. 7 lit. e), sau nu permite controlul furnizorului de ajutor de stat și organelor de
control abilitate, conform art. 7 lit. h), beneficiarul este sancționat cu amendă cuprinsă
între 5.000 lei și 40.000 lei, conform art. 45 alin (1) lit a) - c) din OUG nr. 77/2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
ART. 12
Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru
fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.
Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte,
iar pe de altă parte, a Furnizorul Schemei şi succesorilor acestuia.
VII. Conflict de interese
ART. 13
Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de
interese şi va informa imediat Furnizorul Schemei despre orice situaţie care cauzează sau ar
putea cauza un asemenea conflict. MEAT poate refuza plata grantului în situaţia identificării
unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între
structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia.
VIII. Clauza de confidenţialitate
ART. 14
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În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele
referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt
ele prezentate în documentele contabile depuse.
ART. 15
Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie
confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.
ART. 16
Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare
dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate
din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor
abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
IX. Publicarea datelor
ART. 17
Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către Furnizorul Schemei,
în orice formă şi mediu, incluzând internetul: numele beneficiarului, valoarea totală a
finanțării nerambursabile, activitățile conform codului/codurilor CAEN pentru care a
aplicat, locația geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

X. Modificarea contractului
ART. 18
Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi,
care face parte integrantă din contract.
ART. 19
Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către Furnizorul Schemei, dar numai în
sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor
contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.
XI. Încetarea contractului
ART. 20
Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.
ART. 21
Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa Furnizorului Schemei, fără acordarea
niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci
când beneficiarul:
a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract sau în legislația
Schemei.
b) ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă. În
această situație, beneficiarul este obligat să inștiințeze MEAT în termen de maxim 5 zile
calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate.
c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract
sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
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d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
ART. 22
Rezilierea contractului din motive precizate la art. 21 conduce la excluderea beneficiarului
de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe
nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEAT, pe o perioadă de 3 ani de la
data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la
restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile
datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
XII. Cesiune
ART.23
Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau
obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.
XIII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
ART. 24
Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
ART. 25
Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei
judecătoreşti competente.
XIV. Forţa majoră sau situații de urgență
ART. 26
Forţa majoră sau situațiile de urgență exonerează părţile de răspundere în cazul
imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
ART. 27
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori
insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute
obligaţiile asumate.
ART. 28
Cazurile de forţă majoră vor fi avizate de către camerele de comerţ şi industrie județene, în
condiţiile legii.
ART. 29
Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile,
prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau
împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru
limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.
XV. Dispoziţii finale
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ART. 30
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară lui.
ART. 31
Prezentul contract se completează cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 224/2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la procedura de implementare a
Schemei instituite prin OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părți, având aceeaşi valoare pentru
fiecare.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului Beneficiar,
și Turismului,
............................................................
................
Ordonator principal de credite
Reprezentant legal/funcţia,
.................................
.............................................
(semnătura electronică)
(semnătura electronică)
Control financiar preventiv propriu,
..................................................
(semnătura electronică)
Compartiment economic, juridic
resurse umane şi administrativ,
.................................................
(semnătura electronică)
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