Modificare nr. 1 aplicabilă contractelor de finanțare nerambursabilă
încheiate în cadrul Rundei 1 a Fondului ONG
Anexa III - Condiții generale aplicabile contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cadrul
Rundei 1 a Fondului ONG va cuprinde începând cu data de 1.11.2014 următoarele modificări:
Articolul 9 – Modificări ale Contractului de finanţare nerambursabilă
9.2 Prin derogare de la procedura stabilită în articolul 9.1, Promotorul poate efectua modificarea şi va
informa Operatorul în termen de 5 zile lucrătoare, în scris, după ce aceasta a început deja să îşi producă
efectele, printr-o notificare. Procedura notificării poate fi utilizată în cel puţin unul din următoarele
cazuri:
a) modificarea nu afectează scopul şi obiectivele proiectului;
b) impactul financiar este limitat la realocări în cadrul aceluiaşi capitol de buget;
c) impactul financiar este limitat la realocări între capitole de buget, care presupun o variaţie mai mică
sau egală cu 20% din suma prevăzută la momentul semnării contractului de finanţare
nerambursabilă la fiecare dintre capitolele respective;
d) modificarea vizează schimbarea adresei, a datelor de contact sau schimbarea contului bancar.
Această procedură nu poate fi utilizată în următoarele cazuri:
a) pentru creşterea sumei totale alocate componentei de dezvoltare organizaţională;
b) pentru introducerea unor activităţi şi/ sau costuri de dezvoltare organizaţională în acele proiecte
care nu au avut prevăzute asemenea activităţi;
c) pentru modificări ce vizează capitolul bugetar de costuri neprevăzute.
şi
9.5 În cazul modificărilor care vizează echipa de proiect, inclusiv experţii:
a) creşterea costului unitar nu este permisă decât în cazurile excepţionale temeinic justificate de
Promotor şi acceptate de către Operatorul Fondului ONG în România sau, după caz, de către
Partenerii acestuia;
b) persoana propusă pentru a înlocui o persoană deja nominalizată trebuie să aibă cel puţin
competenţele, calificările şi experienţa celei înlocuite.

se modifică astfel:
9.2 Prin derogare de la procedura stabilită în articolul 9.1, Promotorul poate efectua modificarea şi va
informa Operatorul în termen de 5 zile lucrătoare, în scris, după ce aceasta a început deja să îşi producă
efectele, printr-o notificare. Procedura notificării poate fi utilizată în cel puţin unul din următoarele
cazuri:
a) modificarea nu afectează scopul şi obiectivele proiectului;
b) modificarea vizează schimbarea tipului de contract din cadrul Cap. 1 Echipa de proiect și experți;
c) impactul financiar este limitat la realocări între capitole de buget, care presupun o variaţie mai
mică sau egală cu 20% din suma prevăzută la momentul semnării contractului de finanţare
nerambursabilă la fiecare dintre capitolele respective;

d) modificarea vizează schimbarea adresei, a datelor de contact sau schimbarea contului bancar.
Această procedură nu poate fi utilizată în următoarele cazuri:
a) pentru creşterea sumei totale alocate componentei de dezvoltare organizaţională;
b) pentru introducerea unor activităţi şi/ sau costuri de dezvoltare organizaţională în acele proiecte
care nu au avut prevăzute asemenea activităţi;
c) pentru modificări ce vizează capitolul bugetar de costuri neprevăzute.
În cazul în care impactul financiar este limitat la realocări în cadrul aceluiași capitol de buget, informarea
Operatorului Fondului ONG, sau, după caz, a Partenerilor acestuia, asupra realocărilor bugetare se poate
face prin intermediul raportului tehnico-financiar intermediar/ final.
9.5 În cazul modificărilor care vizează echipa de proiect, inclusiv experţii:
a) creşterea costului unitar cu mai mult de 10% față de cel prevăzut în bugetul inițial anexat
contractului de finanțare nerambursabilă nu este permisă decât în cazurile excepţionale temeinic
justificate de Promotor şi acceptate de către Operatorul Fondului ONG în România sau, după caz,
de către Partenerii acestuia;
b) persoana propusă pentru a înlocui o persoană deja nominalizată trebuie să aibă cel puţin
competenţele, calificările şi experienţa celei înlocuite.

Articolul 8 – Evaluarea proiectului
În cazul în care Operatorul, respectiv Partenerul acestuia sau OMF efectuează o evaluare intermediară
sau ulterioară (ex post), Promotorul și, dacă este cazul, partenerii acestuia se obligă să pună la dispoziţia
acestora şi/sau persoanelor autorizate de aceştia orice document sau informaţie ce poate ajuta la
realizarea evaluării şi le va permite acestora accesul, conform Articolului 16.2.

se modifică astfel:
În cazul în care Operatorul, respectiv Partenerul acestuia sau OMF efectuează o evaluare intermediară
sau ulterioară (ex post), Promotorul și, dacă este cazul, partenerii acestuia se obligă să pună la dispoziţia
acestora şi/sau persoanelor autorizate de aceştia orice document sau informaţie ce poate ajuta la
realizarea evaluării şi le va permite acestora accesul, conform Articolului 17.2.
Articolul 12 - Încetarea Contractului de finanțare nerambursabilă
12.2 Operatorul poate înceta Contractul de finanțare, fără notificare prealabilă şi fără plata vreunei
compensaţii, atunci când Promotorul: (...)

se modifică astfel:
12.2 Operatorul poate înceta Contractul de finanțare, fără notificare prealabilă şi fără plata vreunei
compensaţii,
12.2.1 Atunci când Promotorul: (...)
12.2.2 Atunci când Operatorul Fondului este în situația de a i se retrage, din orice motiv, dreptul de
administrare a fondurilor nerambursabile care sunt distribuite în cadrul Fondului ONG. În acest caz,
toate drepturile și obligațiile referitoare la Proiect vor fi transferate automat către OMF, care este
îndreptățit să le re-transfere la rândul său către un înlocuitor al Operatorului de Fond care va fi
desemnat ulterior.
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