
ANEXA nr. 3 

    la ghid 

 

CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII 

Nr. ........ din .................... 

 

    Între părţile contractante: 

    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei 

nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ...................., cont nr. 

................................... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin 

.................................... - preşedinte, în calitate de finanţator în cadrul Programului privind 

instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea 

acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumită în continuare 

AFM, 

    şi 

    .......................................... S.R.L./S.A., cu sediul social în ............................................, cod 

poştal ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

.......................................... sub nr. ............................., cod de identificare fiscală ............................., 

cont nr. .............................................. deschis la Trezoreria ......................................., reprezentată 

legal prin ................................... - administrator, în calitate de instalator validat, denumit în 

continuare instalator, 

 

    a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare 

contract. 

 

    ART. 1 

    Obiectul contractului 

1.1. Prin prezentul contract, AFM decontează instalatorului sumele solicitate în cererea de 

decontare, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiarul final al finanțării 

șifacturate de instalator. 

    1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de 

finanţare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de 

energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua 

națională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. .................., denumit în continuare ghid. În 

cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid. 

    ART. 2 

    Durata contractului 

    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până 

la data de ............... 

    ART. 3 

    Modalitatea de finanţare 

    3.1. Finanţarea se face în tranşe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2. 



    3.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de 

trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. .................................... deschis la Trezoreria 

....................................... de către instalator, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod 

obligatoriu de documentele prevăzute în aceasta, în condiţiile în care cererea de decontare şi 

documentele aferente sunt complete şi corect întocmite. 

    3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract. 

    3.4. Programul se derulează pe o perioadă de .............. în limita creditelor de angajament şi 

bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat 

conform legii. 

    3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul instalatorului se face în ordinea depunerii 

cererilor de decontare de către instalatori, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu. 

    3.6. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni. 

    3.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.6. 

este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi 

lucrătoare. 

    3.8. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, instalatorul 

având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire 

a notificării din partea AFM. 

    ART. 4 

    Obligaţiile părţilor 

    4.1. Instalatorul se obligă: 

    a) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile 

aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în 

vigoare; 

    b) să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice de minimum 3kWp, în conformitate cu 

specificațiile tehnice prevăzute de ghidul de finanțare aferent programului; 

    c) să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează, potrivit 

reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea; 

    d) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru pentru 

examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură 

cu derularea programului; 

    e) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate 

ori incomplete; 

    f) să furnizeze, în maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau 

documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract; 

    g) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la instalarea sistemelor de 

panouri fotovoltaice achiziționate prin program, în orice formă şi în orice mediu, că acesta se 

realizează prin programul privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea 

de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua 

națională, derulat de AFM; 

    h) să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel 

încât să nu genereze confuzii între aceasta şi finanțarea acordată din Fondul pentru mediu; 

    i) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari ai programului, informaţii cu privire 

la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului; 



    j) să verifice, la înscrierea solicitanților, autenticitatea documentelor prezentate, concordanţa şi 

realitatea datelor cuprinse în acestea precum şi îndeplinirea tuturor criteriilor de conformitate 

stabilite prin ghidul de finanţare; 

    k) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la 

baza refuzului de a-l înscrie în program sau, dacă aceasta a fost înscris, motivele de fapt şi de drept 

care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice; 

   l) să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces, să respecte prevederile 

legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul UE nr. 

679/2016 şi să ia toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea asupra datelor și 

informațiilor prelucrate și va gestiona în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de 

către persoanele fizice; 

   m) să înscrie solicitanții în program numai după includerea sa în lista instalatorilor validaţi care 

au încheiat contracte de participare în vederea decontării, publicată pe pagina de internet a AFM; 

   n) să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului; 

   o) să întocmească toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri 

fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul 

de finanțare; 

   p) să verifice identitatea persoanei care se prezintă pentru semnarea contractului de finanțare 

nerambursabilă și să permită semnarea acestuia doar persoanei acceptate în cadrul programului, 

sau împuternicitului acesteia. 

      4.2. AFM se obligă: 

    a) să asigure finanţarea în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor 

prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu; 

    b) să pună la dispoziţia instalatorului informaţiile legate de finanţare; 

    c) să furnizeze instalatorului parola personalizată de acces în aplicația informatică; 

    d) să permită accesul instalatorului în aplicația informatică în vederea introducerii informaţiilor 

sau completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid; 

    e) să informeze instalatorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică 

a personalului propriu asupra aplicației informatice şi care poate determina imposibilitatea 

accesului instalatorului la aceasta. 

    4.3. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin 

modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către instalator referitoare la 

beneficiarul înscris, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează 

modificări în cadrul aplicației informatice, dar numai în baza documentelor transmise de către 

instalator. 

    ART. 5 

    Răspunderea contractuală 

    5.1. Nerespectarea de către instalator a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul 

contract constituie caz de culpă. 

    5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale instalatorului: 

    a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

    b) nu introduce în aplicația informatică, în timp util, informaţiile privind beneficiarul înscris, în 

conformitate cu prevederile ghidului de finanțare.  



    5.3. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa 

pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice 

responsabilitate. 

    5.4. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a înscrie solicitantul sau pentru 

refuzul de a instala sistemul de panouri fotovoltaice. 

    5.5. Instalatorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte 

cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea 

prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente. 

    5.6. Instalatorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau 

indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa. 

    5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului 

contract vor fi notificate instalatorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul 

în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM 

are dreptul de a lua următoarele măsuri: 

    a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; 

    b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea 

sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficiențele, 

sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă 

acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a 

Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. 

    ART. 6 

    Încetarea contractului 

    6.1. Prezentul contract încetează de drept: 

    a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia; 

    b) la data intervenţiei unui act de autoritate; 

    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului 

contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat instalatorului în termen 

de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a 

luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.      

    ART. 7 

    Forţa majoră şi cazul fortuit 

    7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, 

imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică 

părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale. 

    7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii: 

    a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei; 

    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a 

fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă; 

    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; 

    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

    7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă 

va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării. 

    7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 



    7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea 

care o invocă. 

    7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai 

mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei 

mai bune: 

    a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-

interese; 

    b) modificarea contractului. 

    7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit. 

    ART. 8 

    Cesiunea 

    Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face 

obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale. 

    ART. 9 

    Litigii 

    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, 

pe cât posibil, pe cale amiabilă. 

    9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare 

instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM. 

    ART. 10 

    Dispoziţii finale 

    10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese: 

    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod 

poştal ................; 

    b) pentru instalator: ........................................................, cod poştal .................; în cazul în care 

instalatorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi 

comunicată AFM în scris. 

    10.2. Notificările făcute instalatorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă 

adresă comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea 

să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice: 

    a) pentru AFM: ..........................................; 

    b) pentru instalator: .................................................. . 

    10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire 

notarială, noi, reprezentanţii legali ai instalatorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în 

declaraţii. 

    10.4. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat 

în scris, prin act adiţional. 

    10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ......................., la sediul AFM, în două exemplare 

originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte 

contractantă. 
 

    Administraţia Fondului pentru Mediu         Societatea ............ - S.A./S.R.L. 

               Preşedinte,                        ..................................... 

    ................................... 

                                                  Prin Reprezentant legal/Împuternicit, 



            Direcţia economică                    ..................................... 

                Director, 

    ................................... 

 

         Direcţia generală proiecte 

            Director general, 

    ................................... 

 

      Direcţia implementare proiecte 

               Director, 

    ................................... 

 

            Direcţia juridică 

               Director, 

    ................................... 

 

        Referent de specialitate, 

    ................................... 

 


