
 

  

Anexa nr.1 

ACT ADIŢIONAL 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară............. 
Domeniul major de intervenţie............... 

 
 

ACTUL ADIŢIONAL NR. …  

Numărul de identificare al contractului:  

POSDRU/Call/DMI/G(S)/ID proiect 

Titlul proiectului: Nr. de înregistrare AMPOSDRU/OIPOSDRU 
delegat………………..: 

  

 
Organismul  Intermediar (Regional) pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane ................., cu sediul în str. ………….., nr. …….., localitatea …………, județul 
………….., România, cod poștal ………..., telefon: ……………., fax: ………......., poștă electronică: 
…......…, cod fiscal ………………., reprezentat prin ………………………., (funcția deținută …………….), 
denumit în continuare OIPOSDRU – delegat de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane denumit în continuare AM 
POSDRU,   conform Ordin nr. 600/2008, cu completările şi modificările ulterioare   
pe de o parte 
 
 
şi 
 
[Persoana juridică] …….........................., înființată la data de ……….. cod de identificare fiscală 
.................., înregistrată la …………………. sub  nr. ......./…..../….......,  cu sediul în localitatea 
...................., str. ..................... nr. ........., județul …......., România, telefon ............, fax 
…………...., poștă electronică ................., reprezentată legal prin …………….. (funcția deținută 
……….), în calitate de beneficiar al finanțării, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, 
au convenit următoarele: 
 

Următoarele prevederi ale Contractului de finanţare POSDRU/Call/DMI/G(S)/ID proiect se 
modifică/completează, după cum urmează: 
 

1. La articolul 3 – Finanţarea proiectului, alineatele (1) şi (2) se modifică având 
următorul cuprins: 

 
(1) Valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la ...........LEI (inclusiv TVA 

eligibilă), după cum urmează: 
 



 

  

 
 
(2) AMPOSDRU acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de.........LEI (inclusiv TVA 
eligibilă), echivalentă cu ........% din valoarea totală eligibilă prevăzută la art. 3 alin.(1). 
 
Se introduce un nou alineat după cum urmează: 
 
“AM POSDRU va rambursa sumele reprezentând contravaloarea TVA eligibilă aferentă 
cheltuielilor efectuate după data de 10 august 2012, în valoare totală estimată 
de……………………. lei” 
 
 
4. Articolul 16 (17, după caz) – Anexele contractului 
 
Anexa 1- Cererea de finanţare, secţiunile:“Justificarea bugetului cererii de finanţare”, ……., 
…….; 
Anexa 2- Bugetul proiectului; 
Anexa 3- Acord de parteneriat, după caz  

 
 

Toate celelalte condiţii generale şi speciale ale Contractului de finanţare şi ale actului adiţional 
anterior/ actelor adiţionale anterioare 1 rămân nemodificate. Prezentul act adiţional intră în 
vigoare la data semnării de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat……………………..  
 
Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un 
exemplar pentru AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat……………………………. şi un exemplar pentru 
Beneficiar. 
 
Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial 
„Dezvoltarea Resurselor Umane” 
 

sau 
OIPOSDRU delegat …………………….. 

 

Beneficiar 

  

                                                 
1 Expresia „şi ale actului adiţional anterior/ actelor adiţionale anterioare” nu se aplică pentru Actul 
Adiţional nr. 1. Pentru Actul Adiţional nr. 2, se va utiliza expresia „şi ale actului adiţional anterior”. Pentru 
Actul Adiţional nr. 3 (şi următoarele) se va utiliza expresia „şi ale actelor adiţionale anterioare”. 

Valoarea totală 
eligibilă a Proiectului 

(inclusiv TVA eligibilă) 
din care: 

Valoarea eligibilă a 
finanţării 

nerambursabile 
acordată din FSE 

Valoarea eligibilă a 
finanţării 

nerambursabile 
acordate din Bugetul 

National 

Contribuţia eligibilă a 
Beneficiarului 

(LEI) (LEI) (%) (LEI) (%) (LEI) (%) 

1=2+4+6 2 3 4 5 6 7 

              



 

  

Reprezentant legal Reprezentant legal 
  
Nume şi prenume Nume şi prenume 
  
Semnătura Semnătura 

  
  
  
Data Data 

 

 

 


