NOTIFICARE
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării –
UEFISCDI, în calitate de Autoritate Contractantă în cadrul Programelor și Subprogramelor din cadrul
Planului Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare III – PNCDI III, având în vedere următoarele
prevederi legale, precum și prevederile contractelor de finanțare cu privire la Forța Majoră:
a) dispozițiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea Stării de Urgență la nivel Național, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020 şi Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare;
b) dispozițiile Ordonanțelor Militare nr. 1, 2 și 3 din luna martie 2020, privind măsuri de prevenire a
răspândirii infecției COVID-19;
c) prevederile Hotărârii nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de
combatere a virusului SARS-CoV-2;
dispoziții și reglementări care fac imposibilă derularea în condiții normale a proiectelor, prin prezenta
NOTIFICĂM
privind invocarea unilaterală a Stării de Forță Majoră aplicabilă Contractelor de finanțare pentru
execuția proiectelor, următoarele:
I) Cu privire la derularea Contractelor de finanțare:
a) Se poate solicita, prin notificare, prelungirea duratei de implementare a proiectului, cu numărul
de zile pentru care este declarată de către Autoritățile Legale Competente Starea de Urgență la
nivel Național prin Decret, pentru contractele cu dată de finalizare începând cu anul 2021, fără
realocare bugetară între ani;
b) Se poate solicita, prin notificare, prelungirea duratei de implementare a proiectului, cu numărul
de zile pentru care este declarată de către Autoritățile Legale Competente Starea de Urgență la
nivel Național prin Decret, pentru contractele cu dată de finalizare în anul 2020, dar nu mai
târziu de 30 noiembrie 2020;
c) Costurile angajate pentru deplasările ce urmau a fi efectuate, în perioada legală de Stare de
Urgenţă, se vor putea deconta în cadrul etapelor aferente perioadei efectuării cheltuielilor;
d) Costurile angajate pentru deplasările ce urmau a fi efectuate în afara perioadei legate de Starea
de Urgenţa (înainte şi după) şi care nu s-au mai desfaşurat din motive legate de pandemia
COVID -19, vor fi încadrate în categoria cheltuielilor eligibile ca fiind realizate sub incidenta
forţei majore invocate de catre Contractorii in cauză.
e) După încetarea Stării de Urgență la nivel național, vor fi încheiate acte adiționale de modificare
a termenului de finalizare pentru proiectele care au transmis notificări.
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II) Cu privire la solicitările de suspendare a derulării Contractelor de finanţare inițiate prin notificări
de către Contractori:
În perioada pentru care se solicită suspendarea contractului de finanțare, în cadrul proiectului nu se
pot realiza cheltuieli.
III) Cu privire la modalitate de comunicare pe durata Stării de Urgenţă la nivel Național:
Orice formă de comunicare, pe durata Stării de Urgență la nivel Național, dintre Autoritatea
Contractantă şi Contractor se va realiza în format electronic sau telefonic, documentele fiind remise
UEFISCDI scanate, pe mail sau încarcate în platformele electronice aferente. Documentele în
original se păstrează și vor fi transmise ulterior.
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