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CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 

Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 - 2014 
 

RO2013_C2.1_ <numărul contractului> 
 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), cu sediul în Bd. Nerva Traian, Nr. 21, Sector 3, 
Bucureşti, România, Cod Poştal 031044, înregistrată la Judecătoria Sector 2 în baza Hotărârii 
Judecătorești nr. 111 din data de 21.12.1994, având codul de identificare fiscală RO14476331, în calitatea 
sa de Operator al Fondului ONG în România, denumit în continuare Operator, 
 
Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR), cu sediul în str. Ţebei, nr. 21, 
localitatea Cluj Napoca, judeţul Cluj, România, cod postal 400305, înregistrată la Tribunalul Cluj în baza 
Hotărârii Judecătorești nr. 1779/C/99 din data de 2 decembruie 1999, având codul de identificare fiscală 
12550253, în calitate de Partener al Operatorului Fondului ONG în România, denumit în continuare 
Partenerul Operatorului 

 
 
şi 
  
<Denumirea organizației (aşa cum apare înscrisă în certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor si 
Fundaţiilor) și Acronimul, dacă e cazul>, cu sediul în <adresa oficiala completă>, înregistrată la 
_________ în baza _________, având codul de identificare fiscală <codul de identificare fiscală a 
organizației>, în calitate de promotor de proiect, denumită în continuare Promotor  

 
 
au convenit următoarele: 
 

Condiţii Speciale 
 
Articolul 1 – Obiectul contractului 
 
1.1 Obiectul acestui contract este acordarea unei finanţări nerambursabile de către Operator pentru 

implementarea proiectului intitulat: „<Titlu proiect cf. aplicație>” (denumit în continuare „Proiect”), 
din cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 2 Justiție Socială / Subcomponenta 
2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (număr de referinţă 2013/<nr alocat aplicaţiei>). 

1.2 Promotorul acceptă finanţarea nerambursabilă în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului 
contract, care constă în aceste "Condiţii Speciale" şi anexele lor şi se obligă să implementeze 
Proiectul aşa cum este descris în Anexa I, fiind singurul răspunzător pentru realizarea acestuia.   

  
Articolul 2 - Durata contractului şi perioada de implementare a Proiectului 
 
2.1 Acest contract începe să producă efecte de la data semnării sale de către ultima dintre cele trei 

părţi. 
2.2 Implementarea proiectului va începe la data de __/__/ 2014 şi se va finaliza la data de __ /__/ 

201_. Perioada de implementare a proiectului este de ___ luni. 
2.3 Prezentul contract se încheie cel mai târziu în momentul plăţii finale către Promotor sau, după caz, 

după recuperarea sumelor ce trebuie restituite din finanţarea nerambursabilă de la Promotor.  
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2.4 Promotorul rămâne responsabil de îndeplinirea obligaţiilor ce decurg sau au legătură cu prezentul 
contract pe o perioadă de 5 ani după finalizarea acestuia.  
În acest sens, ca şi în cazul perioadei de implementare, Promotorul va pune la dispoziţie orice 
informaţii suplimentare şi/sau documente justificative şi va permite accesul persoanelor 
împuternicite să realizeze monitorizarea, auditurile sau verificările la faţa locului în conformitate cu 
prezentul contract şi anexele sale şi va oferi, la cerere, accesul prompt, complet, nestingherit la 
toate informaţiile, documentele, persoanele, amplasamentele şi unităţile relevante. 

 
Articolul 3 – Valoarea contractului de finanţare 
 
3.1 Costul total eligibil estimat al proiectului este de ___ Euro, aşa cum este menţionat în Anexa II – 

Bugetul proiectului. 
 
3.2 Valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce va fi plătită Promotorului este de ___ Euro, 

echivalentul a ___% din costul total eligibil estimat al proiectului, menţionat în Art. 3.1; suma finală 
va fi stabilită în concordanţă cu Art. 18 din Anexa III -  Condiții generale aplicabile contractului de 
finanțare. 

3.3 Valoarea maximă a costurilor indirecte eligibile este de ___Euro, calculată conform metodei 
identificate în Anexa II – Bugetul proiectului. 

 
Articolul 4 – Modalităţile de plată şi efectuarea plăţilor 
 
4.1 Plăţile se vor efectua conform prevederilor Art. 15 din Condiții Generale aplicabile contractului de 
finanțare nerambursabilă (Anexa III), după cum urmează:  
 
 (pentru proiecte  cu o durată mai mare de 18 luni - a se șterge dupa completare) 
 

- Un avans de 30% din valoarea solicitată spre finanțare, reprezentând ___ Euro; 
- Prima tranșă de 30%  din valoarea solicitată spre finanțare, reprezentând ___  Euro; 
- A doua tranşă de 30% din valoarea solicitată spre finanțare, reprezentând ___ Euro; 
- Plata finală. 

 
 (pentru proiecte cu o durată între 6 şi 18 luni (inclusiv 18) - a se șterge dupa completare) 
 

- Un avans de 50% din valoarea solicitată spre finanțare, reprezentând ___  Euro; 
- O plată intermediară de 40%  din valoarea solicitată spre finanţare, reprezentând  ___  Euro; 
- Plata finală.  

 
4.2 Plățile vor fi realizate în Euro în următorul cont bancar: 

 
Denumirea băncii:  
Sucursala băncii: 
Adresa băncii: 
Numele titularului de cont: 
IBAN: 
Codul SWIFT: 
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Articolul 5 - Raportarea 
 

Promotorul va depune rapoarte tehnico-financiare și statistice de progres, așa cum este stipulat în 
Articolul 2.2 din Condiții Generale aplicabile contractului de finanțare nerambursabilă (Anexa III), în 
conformitate cu regulile şi formatele comunicate de Operator, respectiv Partenerul Operatorului. 
 
 
Articolul 6 – Adrese de contact 
 
Orice comunicare cu privire la prezentul contract de finanţare nerambursabilă trebuie făcută în scris, la 
următoarea adresă: 

Pentru Operator - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
Str. Nerva Traian, Nr. 21, Sector 3, Bucureşti, Cod Poştal 031044 
Tel: 021.310.01.77 
Fax: 021.310.01.80 

 

Pentru Partenerul Operatorului - Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi  
Str. Țebei nr. 21, Cluj Napoca, 400305,  judetul Cluj, România  
Telefon 0264 420474 / fax: 0264.420.470 

 
Pentru Promotor – <denumirea organizaţiei> 
< adresă >  
Tel: <număr de telefon> 
Fax: <număr de fax> 

 
Cererile de plată şi rapoartele întocmite conform articolului 5 trebuie transmise Partenerului 
Operatorului, respectiv Fundaţiei pentru Parteneriat. 
  
Pe parcursul implementării proiectului, comunicarea periodică se va face prin e-mail, telefon sau poştă 
între persoanele nominalizate atât din partea Promotorului, cât si din partea Operatorului, respectiv a 
Partenerului Operatorului. 
   
Articolul 7 – Anexe 
 
7.1  Următoarele documente sunt anexate prezentului Contract de finanțare nerambursabilă şi 

reprezintă parte integrantă a acestuia: 
 
Anexa I: Descrierea proiectului (Dosarul cererii de finanțare, corespondenţa și completările la 

acesta din faza de pre-contractare) 
  
Anexa II:         Bugetul proiectului 
 
Anexa III: Condițiile generale aplicabile contractului de finanțare nerambursabilă 
 
Anexa IV:         Reguli de achiziţii  
 
Anexa Va:         Cererea de plată (formular standard)  
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Anexa Vb:          Fişa de identificare bancară 
 
Anexa VI:  Ghidul de identitate vizuală  
 
 

7.2 În cazul apariţiei unui conflict între prevederile prezentului contract împreună cu anexele sale şi   
prevederile Acordului pentru implementarea Programului pentru ONG-uri în România, cu 
modificările sale ulterioare, prevederile acestuia din urmă vor avea întâietate. De asemenea, orice 
modificare ulterioară care poate afecta proiectele aflate în implementare, comunicată de către 
Operator, respectiv de către Partenerul acestuia se va aplica fără a fi necesară încheierea de acte 
adiţionale la prezentul contract. 

 

7.3 În cazul apariţiei unui conflict între prevederile Anexelor la prezentul contract şi cele ale Condiţiilor 
Speciale, prevederile Condiţiilor Speciale vor avea întâietate. 

7.4 În cazul apariţiei unui conflict între prevederile Anexei III şi cele ale celorlalte anexe, prevederile 
Anexei III vor avea întâietate. 

 
Încheiat în trei exemplare originale în limba română, câte un original pentru fiecare parte semnatară. 
 
 
Pentru Promotor, 
<Denumirea organizației din certificatul RAF și 
Acronimul, dacă e cazul> 

Pentru Operator, 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

[titlul şi numele persoanei autorizate să semneze 
contractul] 
 

prin Director executiv 
Ionuţ Eugen Sibian 

[Semnătura şi ştampila]  
 

[Semnătura şi ştampila] 

[data] [data] 
 
 

 
 
 

Pentru Partenerul Operatorului 
Fundaţia Centrul de Rersurse pentru  
Comunitățile de Romi 

 
prin Președinte Executiv  
Florin Moisă 
 
[Semnătura şi ştampila] 
 
[data] 

 
 


