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Anexa 4
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă
Titlul proiectului: „Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!”
Contract nr POSDRU/161/2.1/G/132586
Operator de date cu caracter personal - Înscris în Registrul Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 17750

CONTRACT NR……………..DIN……………...
PENTRU ACORDAREA SUBVENŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI
CONSTRUIEŞTE-ŢI PRACTIC PROFESIA JURIDICĂ DIN FACULTATE!
ID 132586
Preambul
Proiectul Construieşte-ți practic profesia juridică din facultate!, Cod
Contract: POSDRU/161/2.1/G/132586, a început în data de 24 aprile 2014, fiind
implementat de către Universitatea Spiru Haret, in calitate de Beneficiar, in
parteneriat cu Baroul Constanţa. .
Prezentul contract s-a încheiat conform Metodologiei privind acordarea
subvențiilor de către Solicitant, grupului țintă eligibil, pentru Activitatea 4. –
Organizarea și monitorizarea activităților de Consiliere și Orientare în
Profesie.
Având în vedere:
- Obiectivele generale și specifice ale Proiectului vizează ca prin intermediul
asigurării desfășurării unor activităţi de consiliere si orientare profesională
sub forma de întâlniri, în grup tip coaching și individuală oferite studenţilor
și prin participarea studenţilor la stagii de practică în cadrul unor instituţii
de profil juridic, studenţii şi masteranzii să îşi însuşească competenţele de
muncă şi experienţa necesare unei tranziţii facile spre piaţa muncii, iar prin
crearea unei săli de judecată simulate să-și pună în practică acele competențe
și să experimenteze abilitățile dobândite.
- Stimularea participanţilor la activităţile de consiliere şi orientare în profesie
prin acordarea de subvenții de către Solicitant, conform detalierii din Actul
Adițional nr. 3 la contractul de finanțare.
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-

-

Obligativitatea respectării obiectivelor Proiectului prin participarea
persoanelor eligibile la plata subvențiilor la activităţile de consliere şi
orientare în profesie
Criteriile de acordare a subvențiilor stabilite prin Metodologie și prin Anexele
acesteia

Art. 1

Părţile

UNIVERSITATEA SPIRU HARET,
cu sediul în Bucureşti, Bulevardul
Tineretului nr. 1, sector 4, Cod de identificare fiscală RO 14871616, înfiinţată
prin Legea nr. 443/2002, reprezentată prin Prof. univ. dr. Manuela Epure în
cadrul proiectului Construieşte-ți practic profesia juridică din
facultate!, ID 132586, prin Comisia de acordare a subvenţiilor, pe de o
parte, și:
Dl/Dna. ___________________________________________________________________,
persoană fizică, cetăţean român, născută la data de __________________, cu
domiciliul în _____________________, str. _________________________________, nr.
______, bl. ________, sc. _______, et. ______, ap. _________, sect/ jud. __________,
având CNP _______________________________, în calitate de membră a grupului
țintă al Proiectului, denumită in continuare Participant(ă), pe de altă parte,
Au convenit încheierea prezentului contract, după cum urmează:
Art. 2 Obiectul Contractului
Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea și plata subvențiilor de
către Solicitant, în condițiile stabilite în prezentul Contract şi în Metodologia de
acordare a subvenșiilor, ca urmare a participării la activitățile de consliere și
orientare în profesie din cadrul Proiectului Construieşte-ți practic profesia
juridică din facultate!, ID 132586.
Art. 3 Valoarea Contractului
Valoarea contractului este de 500 lei (cinci sute lei) constând în subvenţia
acordată și plătită Participanților la activităţile de consiliere şi orientare în
profesie organizate de către Solicitant în cadrul Proiectului POSDRU
Construieşte-ți practic profesia juridică din facultate!, ID 132586, pentru
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cei 360 de particpanţi din grupul ţintă al proiectului, în situaţia în care aceştia
îndeplinesc condiţiile de subvenţie stabilite prin Metodologie.
Art. 4 Condițiile şi modalitățile de acordare a subvenției
4.1. Solicitantul va plăti subvenția Participanților, în baza dosarului constituit
conform Metodologiei privind acordarea subvențiilor, sub condiția îndeplinirii
cumulative de către Participanți a următoarelor condiții:
(a) Participarea cu o prezență minimă de 90% la activitatile de consliere
individulă din proiect, la activitatile de consliere de grup din proiect şi
întâlniri tematice;
(b) Participarea la workshopul de diseminare a rezultatelor activităţilor de
consliere şi orientare în profesie;
(c) Apartenenţa Participantului la grupul țintă al proiectului şi îndeplinirea
cerințelor de eligibilitate conform Anexelor la Metodologie.
(d) Furnizarea către Solicitant a tuturor documentelor şi dovezilor solicitate
conform Metodologiei şi prezentului Contract.
4.2. Cuantumul subvenției pentru participarea la programul de formare
profesională de calificare Lucrător în comerț este de 500 lei.
4.3. Participantul va primi subvenția totală în cuantum de 500 lei care, în
conformitate cu prevederile Ordinului 1117/2010, subvenție ce constituie
cheltuială eligibilă şi va fi suportată din bugetul proiectului
Construieşte-ți practic profesia juridică din facultate!, ID 132586 și
plătită conform O.U.G. nr. 29/2014 de completare și modificare a O.U.G.
nr. 64/2009 prin mecanismul decontării cererilor de plată.
Art. 5 Obligațiile parților
5.1. Prin prezentul contract, Participanta are următoarele obligaţii:
a)

b)
c)
d)

Să participe cu o prezenţă efectivă minimă de 90% la activitățile de consliere
individulă din proiect, la activitățile de consliere de grup din proiect şi
întâlniri tematice;
Să se regăsească pe lista de participanţi la workshopul de diseminare a
rezultatelor activităţilor de consliere şi orientare în profesie.
Să respecte Metodologia privind acordarea subvenţiilor;
Să furnizeze toate documentele necesare completării dosarului de subvenție
prevăzute în Metodologie;
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e)

f)

g)

5.2.

Să se prezinte la solicitarea Solicitantului în vederea semnării documentelor
necesare în etapa de validare a cererilor de plată și a cererilor de
rambursare a cheltuielilor;
Sa furnizeze Solicitantului un extras de cont aferent unui cont bancar
personal, vizat de banca emitentă în care i se va vira subvenția, în original
sau copie conformă cu originalul sau să solicite expres acordarea subvenţiei
prin Casieria Universităţi, prin bifarea căsitei respective din cererea tip
(Anexa 2);
Să returneze subvenţia în situația nerespectării obligațiilor aflate în sarcina
sa conform prezentului Contract și a Metodologiei, precum și în toate
situațiile de încetare de plin drept a Contractului, din motive neimputabile
Solicitantului.
Prin prezentul
obligaţii:

contract,

Solicitantul

îşi

asumă

următoarele

a)

Să analizeze dosarele de acordare a subvenţiei şi să acorde Participanților
subvenţia cuvenită, în urma îndeplinirii tuturor condițiilor pentru acordarea
ei;
b) Să pună la dispoziţia Participanților toate documentele, informațiile şi
materialele necesare pentru completarea dosarului de subvenţie;
c)
Să plătească subvenţia pentru participarea la activităţile de consiliere şi
orientare în profesie, în valoare de 500 lei, în cazul în care Participantul
îndeplineşte toate condiţiile din Metodologie;
d) Sa informeze Participanții asupra motivelor ce stau la baza deciziei de
invalidare a dosarului de acordare a subvenției și de neplată a subvenției în
situația neîndeplinirii tuturor criteriilor pentru acordarea acesteia;
e)
Să informeze Participanții asupra oricăror situații care atrag suspendarea
plății subvenției sau încetarea de drept a contractului cu consecința
imposibilității de plată sau a obligației Participantei de restituire a
contravalorii acesteia.
5.3. Prin prezentul contract, Solicitantul îşi asumă următoarele
obligaţii:
a)
b)

Să analizeze dosarele de subvenţie şi să acorde Participanţilor subvenţia
cuvenită, în urma îndeplinirii tuturor condițiilor pentru acordarea ei;
Să pună la dispoziţia Participanţilor toate documentele, informațiile şi
materialele necesare pentru completarea dosarului de subvenţie;
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c)

d)

e)

Să plătească subvenţia pentru participarea la activităţile de consliere şi
orientare în profesie în valoare de 500 lei, în cazul în care Participantul
îndeplineşte condiţiile de subvenţie, prin mecanismul cererilor de plată;
Sa informeze Participantul asupra motivelor ce stau la baza deciziei de
invalidare a dosarului de acordare a subvenției și de neplată a subvenției în
situația neîndeplinirii tuturor criteriilor pentru acordarea acesteia;
Să informeze Participantul asupra oricăror situații care atrag suspendarea
plății subvenției sau încetarea de drept a contractului cu consecința
imposibilității de plată sau a obligației Participantului de restituire a
contravalorii acesteia.

Art. 6 Durata Contractului
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către toate părţile
semnatare și își produce efectele juridice până la momentul stingerii tuturor
obligațiilor asumate de către părți.
Art. 7 Rezilierea și încetarea de drept a Contractului
7.1. Prezentul contract se consideră reziliat pe deplin drept, fără îndeplinirea
altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei, cu excepţia unei simple notificări de
informare a Participanților asupra rezilierii contractului:
a) În cazul nerespectării de către Participant a oricăreia dintre condiţiile
prevăzute în Metodologia de acordare a subvenţiilor sau a clauzelor din
prezentul contract pentru acordarea subvenției,
b) În cazul în care Participantul a mai primit o altă subvenție în cadrul
proiectului Construieşte-ți practic profesia juridică din
facultate!.
c) În cazul existenței oricărei neconcordanțe între starea de fapt și oricare
dintre documentele prezentate de către Participant, obligatoriu a fi
depuse în vederea acordării subvenției.
7.2. Solicitantul va constata existența oricăreia dintre situațiile prevăzute la art.
7.1. prin proces verbal şi vor putea fie să nu dispună plata subvenției, fie să
solicite Participantului restituirea subvenţiei daca aceasta a fost plătită într-un
termen de maximum 10 zile de la data notificării rezilierii. După împlinirea
termenului de 10 zile și până la data restituirii subvenției Participantul va
datora penalități de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere. În acest sens, prezentul
contract reprezintă titlu executoriu atât pentru restituirea subvenției cât și
pentru plata contravalorii penalităților de întârziere.
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7.3. Prezentul contract se consideră încetat pe deplin drept, fără îndeplinirea
altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei, cu excepţia unei simple notificări de
informare a Participantului asupra încetării contractului:
a) În cazul în care AMPOSDRU sau OIPOSDRU invalidează plata
subvenției solicitată prin mecanismul cererilor de plată,
b) În cazul în care AMPOSDRU sau OIPOSDRU, ulterior validării plății,
declară ca fiind neeligibilă, indiferent de motivare, cheltuiala cu
subvenția plătită conform prezentului Contract;
c) În cazul în care, modificările legislative sau orice instrucțiuni emise de
AMPOSDRU afectează valabilitatea prezentului Contract sau stabilesc
criterii necesar a fi îndeplinite pentru plata subvenției pe care
Participantul nu le îndeplinește,
d) În cazul în care se întârzie sau se suspendă finalizarea Proiectului,
pentru motive ce nu țin de persoana Solicitantului, până la momentul
reluării finanțării.
7.4. Solicitantul si Partenerul 1 vor notifica Participantul asupra existenței
oricăreia dintre situațiile prevăzute la art. 7.3. informând Participanta fie asupra
imposibilității de plată a subvenției, fie asupra obligației Participantei la
restituirea subvenţiei daca aceasta a fost plătită.
Art.8 Dispoziţii finale
8.1. Prezentul contract este guvernat de legea română şi se supune jurisdicţiilor
stabilite prin aceasta. Prezentul contract este guvernat de asemenea de
reglementările stabilite de AMPOSDRU în materia utilizării fondurilor
structurale, şi este subsecvent contractului pe care Solicitantul îl are încheiat cu
AMPOSDRU, fiind grevat de clauzele acestuia.
8.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor
prevăzute în prezentul contract.
8.3. Litigiile ce decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă,
iar în caz de imposibilitate se vor deduce soluţionării de către instanţele
competente.
8.4. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării
contractului impune încheierea unui act adiţional la contract, conform
dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege sau a situațiilor în care autoritățile ce
reglementează cadrul legal de desfășurare al POSDRU, decid ca plata
subvențiilor este neeligibilă.
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8.5. Prin semnarea prezentului contract, Participantul declara şi confirmă că a
luat la cunoștință de prevederile cuprinse în Contract şi Metodologie şi îşi asumă
obligația respectării lor.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____________, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.
Manager Proiect,
Onorina Botezat

Participant,
Nume/Prenume în clar

Responsabil Financiar,
Cristian Niculae

……………………/…………………
CI seria …… nr…….
_____________________
semnătură

Asistent Manager
Mihnea Claudiu Drumea
Expertul De Comunicare Și Relații Cu
Publicul – Claudiu Chiru
Coordonator Monitorizare Şi Orientare În
Profesie
Anca-Iulia Stoian
Expert Organizare Evenimente Cop
Rădița Corcheș

