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Modificarea prin Amendament
a unui contract HE în portalul

Funding and tenders

Amendment to Grant Agreement
Daniela Vasile

24.11.2022

CUPRINS
• Modificări care necesită amendament
• Modificări care nu necesită amendament
• Cine poate solicita modificarea contractului de 
grant

• Cele mai frecvente tipuri de solicitări de amendare 
a contracului

• Procedura de solicitare a unei modificări
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Modificari ce necesita un 
Amendament

• Un amendament este necesar atunci când se modifică GA (adică
acordul în sine și/sau anexele)

• Termenii și condițiile generale ale GA nu pot fi modificate printr‐un amendament, ci
doar datele specifice GA și opțiunile din GA pot fi modificate

• Nu se acceptă acele modificări ce pun sub semnul întrebării decizia de
acordare a grantului (de ex. modificarea componenţei consorţiului care rezultă în
neîndeplinirea de către noul consorțiu a criteriilor de eligibilitate; modificări la Anexa 1 care duc la
încadrarea proiectului ca nerelevant pentru domeniul apelului)

• Condițiile minime de participare trebuie să fie îndeplinite în
continuare, după modificări

Când este necesar un ‘amendament’ și ce poate fi schimbat
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• Adăugarea unui nou beneficiar

• Eliminarea din contract a unui beneficiar
– Caz specific: dacă participarea unui beneficiar încetează la inițiativa altor

beneficiari (Articolul 50.2)

• Schimbarea beneficiarului din cauza „preluării parțiale”

• Eliminarea sau adăugarea unei terțe părți (articolul 14)

Modificări care implică beneficiari și terți 

• Schimbarea coordonatorului ‐ cu sau fără acordul acestuia

• Schimbarea contului bancar al coordonatorului

• Modificarea graficului de plăți

Modificări care implică coordonatorul și graficul de plăți
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• Modificări ale: Titlului; Acronimului; Datei de început; Durata, Perioadele de 

raportare

• Încetarea sau suspendarea prematură a proiectului

• Reluarea activităților proiectului după o suspendare 
temporară(Art.49)

• Modificări în Anexa 1 – anexa tehnica

• Modificări în anexa 2 – bugetul proiectului

Modificări care implică proiectul sau  implementarea acestuia

• Ieșirea din contract a unui beneficiar (și/sau a unei terțe părți asociate)
• Adăugarea unui beneficiar (și/sau a unei terțe părți asociate)
• Schimbări ale statutului unui beneficiar (de ex. din beneficiar care nu primește

finanțare în beneficiar care primește finanțare)
• Alte modificări ale bugetului: de ex. adăugarea unui subcontract (articolul 13)
• În cazul subcontractelor neplanificate și al contribuțiilor în natură din partea

terților, beneficiarul poate alege între un amendament sau o recunoaștere
ulterioară pe propriul risc.

• Bugetul maxim nu poate fi depășit în nici o circumstanță

Modificări care implică aspecte financiare
Modificări la Anexa 2
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Modificari ce NU necesita un 
Amendament

• Schimbări în numele/denumirea sau adresa unui beneficiar, terț, sau coordonator
– Trebuie actualizate de către LEAR (Reprezentantul desemnat al entității

juridice) in Portalul Funding & Tender (Participant Register)
– Dacă o preluare universală are ca rezultat schimbarea beneficiarului (UTRO)

• Schimbări ale conturilor bancare, dacă acestea au fost modificate în ”Participant 
Register ”

• Pentru anumite transferuri bugetare care îndeplinesc regula flexibilității bugetare :
Transferuri bugetare între categorii de buget și/sau între parteneri (cu excepția cazului în
care există o schimbare majoră într‐o activitate de proiect)

Modificări care nu necesită amendament
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Modificari ce NU se accepta

Amendamentele NU pot duce la modificări care – dacă ar fi fost cunoscute înainte de 
acordarea grantului – ar fi avut un impact asupra deciziei de acordare a acestuia. 

Acestea sunt în mare parte modificări care:

• pot avea un impact asupra evaluării solicitantului în ceea ce privește criteriile de 
eligibilitate și selecție

• încălcarea principiului egalității de tratament a solicitanților

• implică modificări ale acțiunii și/sau bugetului care ar fi putut afecta evaluarea cu 
privire la criteriile de atribuire stabilite în apel

• nu respectă Regulile de participare, Regulamentul financiar sau prevederile
acordului de grant

Modificări neacceptate
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• Contactarea Ofițerului de proiect (înainte de a trimite cererea de 
amendare a contractului)

• Pregătirea Cererii si a documentelor (inclusiv anexe)
– Anexa 1
– Anexa 2 

• Depunerea cererii
• Evaluare și decizie de către CE
• Notificarea oficială a rezultatului

Procedura de solicitare a unei cereri de amendament

Justificarea cererii de amendament
Cererea de Amendament Explicații

Depunerea în timp util Înainte de data de încheiere a contractului

Specificarea că cerearea este în 

numele Consorțiului

Doar pentru RIA și CSA

Cererea este clară și logică Corespunde situației proiectului, conform Rapoartelor

și corespondenței cu Ofițerul de proiect

Furnizează justificări pentru 

amendament

Justificări credibile care au sens în legătură cu 

activitățile și calendarul de implementare.

Sunt în concordanță cu documentele justificative 

modificate și cu ce a fost raportat

Include lista documentelor atașate Anexa 1 modificată (cu track changes)

Anexa 2 (daca este cazul)

Alte documente

Semnată de reprezentatul legal al 

Consorțiului/Coordonatorul

Acceași persoană care a semnat Acordul de Grant
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Care este procesul de parcurs pentru modificarea contractului

• Modificarea este solicitată și procesată într‐un formular din Portalul Funding
&Tender.

• Acestea sunt de obicei inițiate de Consorțiu, dar pot exista și modificări solicitate
de Comisia Europeană/agenția de finanțare.

• Coordonatorul solicită în Portal o Cerere de amendament ("Amendment
Request„).

• Comisia Europeană răspunde în termen de 45 de zile, fie
 acceptă cererea (“Acceptance”);
 respinge cererea (“Rejection”), dacă nu există răspuns în temenul limită cererea se

consideră respinsă sau
 Solicită informații suplimentare și/sau extinde termenul de răspuns pentru a analiza

cererea

Care este procesul de parcurs pentru modificarea contractului

• Fiecare „Solicitare de modificare” este tratată ca un pachet care poate fi acceptat
sau respins doar ca întreg (dacă nu se dorește, trebuie depuse cereri separate).

• „Cererea de modificare” nu poate fi modificată odată ce a fost trimisă. 
• Reprezentantul legal al Consorțiului poate retrage Cererea de Amendament doar 

daca acesta nu a fost aprobat
• Amendamentele intră în vigoare în ziua semnării electronice. 
• Acestea intră în vigoare fie în acea zi, fie la o altă dată convenită între părți

(inclusiv cu titlu retroactiv).
• În funcție de natura modificării, data la care aceasta intră în vigoare poate afecta 

eligibilitatea costurilor (de exemplu, dacă se adaugă un Beneficiar, costurile sunt 
eligibile de la data aderării specificată în Formularul de Aderare)
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Logare în Portal
My Projects
(MP) Manage 
Project

Selectarea automată
a tipurilor de 
amendamente
relevante pe baza
datelor GA 
modificate
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Bibliografie:

• https://ec.europa.eu/info/funding‐tenders/opportunities/docs/2021‐
2027/common/guidance/amendment‐guide_en.pdf

• https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017‐11‐
20/4_amendments‐process‐it_en.pdf

• Baza legala Art 39 HE AMGA

Va multumim!

contact@cesp.ro; centru.suport@geoecomar.ro

Daniela Vasile; Cristiana Voicaru
Tel. GeoEcoMar: 021.252.23.94 / 021.252.25.94


