
ANEXA 8 

 

* Existența acorduluide co-finanțare constituie condiție de eligibilitate 

** Autoritatea locală poate completa informațiile privind obligațiile cu propriile condiții, atât în ceea ce o 
privește cît și cu privire la organizator. 

*** Mențiuni obligatorii! 

ACORD CO-FINANȚARE* 

 

......................................................................, cu sediul în ...............................................................,  

(Autoritate locală) 

cod fiscal ........................, tel. ................., adresă de e-mail ....................................., reprezentat(ă)  

de ................................, în calitate de........................................., denumit în continuare Autoritate 
locală 

și 

......................................................................, cu sediul în................................................................,  

(Denumire ONG) 

cod fiscal ........................, tel. ................., adresă de e-mail ....................................., reprezentat(ă)  

de ................................, în calitate de........................................, denumit în continuare organizator 

Încheie un acord de finanțare în vederea realizării proiectului .......................................................... 

          (denumire proiect) 

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

depus spre finanțare la AFCN în cadrul apelului 1 Investiția I5, PNRR 

1. Obiectul acordului de co-finanțare 

Prezentul acord stabileşte modalitățile de acordare a co-finațării în vederea realizării şi desfăşurării 
proiectului/programului cultural în perioada .................................................................... în 
localitatea .................................................................................... 

2. Obligațiile părților**: 

2.1. Autoritatea locală se obligă: 

a)*** să acorde o co-finanțare în valoare de ........................... lei în cazul în care proiectul / 
programul cultural care face obiectul prezentului acord de finanțare este declarat câștigător în 
cadrul apelului de finanțare 1 Investiția I5, PNRR. 
b)*** să încheie un contract de finanțare cu organizatorul, în cazul în care proiectul este 
declarat câștigător, pâna la data începerii proiectului și să aloce suma prevăzută până cel mai 
târziu la încheierea ultimei activități din cadrul proiectului. 

2.2. Organizatorul ..............................se obligă: 

a) să implementeze proiectul/programul cultural care face obiectul prezentului acord de co-
finanțare în cazul în care este declarat câștigător în cadrul apelului de finanțare 1 Investiția I5, 
PNRR, conform planului de activități asumat în cererea de finanțare 
b) să menționeze numele şi calitatea autorității locale în toate interviurile scrise şi în format video și 
audio acordate în legătură cu proiectul cultural care face obiectul co-finanțării.  
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c) să se asigure că în spațiile în care se derulează activitățile din cadrul proiectului cultural, mai cu 
seamă în cazul celora care presupun prezența unui public mai mare de 50 de persoane, sunt 
respectate toate normele legale PSI, protecția muncii și de protecție și prezervare a mediului. 
  
3. Semnatarii acordului consimt la respectarea principiilor de bună practică, la informarea 
permanentă reciprocă și își asumă că sunt în cunoștință de cauză privind rezilierea contractului 
de finanțare din PNRR în cazul în care nu sunt respectate obligațiile prevăzute în prezentul 
acord de co-finanțare.  

 

Autoritate locală .......................................          Organizator.................................. 

Reprezentant legal........................                            Reprezentant legal........................ 

Semnătura.....................................                           Semnătura..................................... 

Data.........................................                                  Data............................................. 


