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ACT ADIŢIONAL NR. 1 

La contractul de finanțare nr. 5365/04.05.2020 pentru proiectul ”Înființarea Centrului de excelență – Carmen 

Sylva - pentru servicii educaționale, culturale și recreative integrate și îmbunătățirea spațiilor publice 

urbane în Eforie Sud”,  cod SMIS 125841 

 

 

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din contractul de finanțare - Condiții Generale, 
 

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, 
telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul CSEKE Attila, Ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 
 
si  
 
Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, responsabil cu obligațiile ce rezultă din procesul de 
evaluare, selecție și contractare a proiectului finanțat prin prezentul contract de finanțare, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 
9, Municipiul Piatra Neamţ, județul Neamţ, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă 
electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul VASILE ASANDEI, Director General, 
denumit în cele ce urmează OI 1 
 
Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, responsabil cu obligațiile aferente procesului de 
monitorizare/implementare a prezentului contract de finanțare, cu sediul în cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 24, 
Municipiul Brăila, Județul Brăila, cod poștal 810118, Tel./fax  0339/401018-20/ 0339.40.10.17, poștă electronică: 
adrse@drse.ro , cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal de doamna Luminița MIHAILOV, având funcția de 
Director General, denumit în cele ce urmează OI 2, 
 
si 
 
UAT ORASUL EFORIE, cod de identificare fiscală 4617794, cu sediul în Str. Progresului nr. 1, Oras Eforie, judetul Constanta, 
România, cod postal 905300, telefon 0241748633, fax 0241748979, poștă electronică secretariat@primariaeforie.ro, 
reprezentată legal prin Domnul ROBERT- NICOLAE SERBAN, Primar, identificat/ă prin CI seria KZ nr. 382820, CNP 
1751202132802, în calitate de Beneficiar al finanțării,  
 
au convenit încheierea prezentul Act Adițional, in urmatoarele conditii: 
 
ARTICOLUL  I.  Clauzele Contractului de finantare, Conditii Generale, se modifica dupa cum urmeaza: 
 
1.Alineatul (2) al Articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
”(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 58 luni, respectiv între data 01.07.2018 și data 30.04.2023, aceasta 
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 
 

 
ARTICOLUL II.  Anexa 2  - „Cererea de finanțare ” la Contractul de finantare, se modifica si este inclusa ca Anexa 1 la 
prezentul Act Aditional. 
 
In cadrul Cererii de finantare, se modifica urmatoarele sectiuni: 
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- Sectiunea  „Plan de achizitii”  
- Sectiunea  „Activitati previzionate’’ 
- Secțiunea  „Buget - Plan anual de cheltuieli” 
- Secțiunea „Grafic de rambursare” 
 
  
ARTICOLUL III. Anexa 4  - “Graficul de prefinanțare/rambursare/plată” la Contractul de finanţare, se modifică si este inclusă 
ca Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional. 
 
 
ARTICOLUL IV. Dispoziţii finale 
1.Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 
2. Prezentul act adiţional este încheiat în patru exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, 
un exemplar pentru OI 1, un exemplar pentru OI 2 şi un exemplar pentru Beneficiar.. 
3.Prezentul act adiţional intră în vigoare din ziua semnării  acestuia de către ultima parte. 
 

Pentru Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

Nume: CSEKE ATTILA,  
Functie: Ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației  
 
Semnatura: 
Data: 
 

  

 

 

Pentru Beneficiar 

Nume: ROBERT-NICOLAE SERBAN 
Funcție: Primar  
 
Semnatura: 
Data: 
 

 

 

 

 Pentru Organismul Intermediar 1, 
responsabil cu obligațiile ce rezultă din 
procesul de evaluare, selecție și contractare 
a proiectului finanțat prin prezentul contract 
de finanțare 
 
Nume: VASILE ASANDEI 
Functie: Director General 
 
Semnatura: 
Data: 
 

 

Pentru Organismul Intermediar 2, 
responsabil cu obligațiile ce rezultă din de 
monitorizare/implementare a proiectului 
finanțat prin prezentul contract de finanțare 
 

Nume: LUMINITA MIHAILOV 
Functie: Director General 
 

Semnatura: 
Data: 
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