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CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE
1.1

GLOSAR DE TERMENI

Avans

Prima tranşă de plată acordată Promotorului de Proiect de
către Operatorul de Program. Aceasta nu va depăși 30%
din valoarea totală a finanţării nerambursabile şi nici
valoarea stabilită a fi acordată în intervalul de timp
aferent primelor două perioade de raportare.

Contractul de finanţare

Actul juridic încheiat între Operatorul de Program şi
Promotorul de Proiect prin care sunt stabiliți termenii şi
condiţiile în care se acordă asistenţa financiară, drepturile
şi

obligaţiile

părţilor,

precum

şi

dispoziţiile,

reglementările privind implementarea, raportarea, plăţile
şi neregulile.
Contractant

Ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un
contract de achiziţie.

Creanțe

Sume de recuperat la bugetul finanțatorului, precum
şi/sau la bugetele de cofinanţare aferente, ca urmare a
utilizării necorespunzătoare a fondurilor SEE şi a sumelor
de cofinanţare aferente şi/sau ca urmare a obţinerii
necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din
sistemul de finanţare integrală ori parţială a acestor
fonduri.

Debitor

Persoana fizică sau juridică (de drept public/drept privat)
care gestionează fonduri alocate din Granturi SEE, care a
fost supusă activității de verificare şi în sarcina căreia a
fost stabilită o creanță bugetară.

Implementare

Realizarea tuturor activităţilor din cadrul unui proiect
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finanțat prin Granturile SEE, în contextul îndeplinirii
obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat
între Promotorul de Proiect şi Operatorul de Program.
Monitorizarea implementării

Urmărirea de către Operatorul de Program a modului de
implementare

a

proiectelor

contractate

în

cadrul

Programului PA16/RO12 pentru a se asigura că sunt
respectate procedurile stabilite, pentru a verifica stadiul
de implementare şi pentru a identifica la timp eventualele
probleme sau nereguli apărute pe parcursul derulării, în
vederea adoptării de măsuri corective.
Operatorul de Program (OP)

Entitatea care gestionează Programul
respectiv

Ministerul

Culturii

prin

PA16/RO12,
Unitatea

de

Management a Proiectului.
Pre-finanțare

Tranşe de plată acordate Promotorului de Proiect, de către
Operatorul de Program, în baza estimărilor financiare a
cheltuielilor eligibile aferente perioadelor de raportare
intermediare.

Programul PA16/RO12

Program finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 20092014 care are ca obiectiv principal conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și natural.

Promotor de Proiect (PP)

Solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost selectată și
care a semnat contractul de finanțare pentru proiectul
depus în cadrul Programului PA16/RO12.

Partener de proiect

Entitate

publică

sau

privată

necomercială,

care

îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului
PA16/RO12, având sediul principal în statele donatoare,
statele beneficiare sau într-o țară din afara Spațiului
Economic European care are o graniță comună cu statul
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beneficiar, implicată în mod activ și contribuind în mod
eficace la implementarea unui proiect.
Entitatea din statele donatoare care oferă sprijin şi

Partener de Program

colaborează cu OP în pregătirea şi/sau implementarea
Programului PA16/RO12.
Pentru

PA16/RO12,

partenerul

de

program

este

Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural.
Perioada

de

implementare

a Intervalul de timp cuprins între data semnării contractului
de finanţare și data finalizării ultimei activităţi în cadrul

proiectului

proiectului finanțat prin Granturile SEE.
Perioada

de

eligibilitate

a Perioada de implementare a proiectului la care se adaugă

cheltuielilor

o perioadă de 30 de zile, necesare pentru efectuarea
plăţilor în cadrul proiectului.

1.2 CADRUL LEGAL APLICABIL
Acte legislative şi regulamente specifice Mecanismului Financiar SEE 2009-2014:
 Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Islanda, Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar
SEE 2009-2014, semnat la 24 martie 2012 şi modificat la 18 octombrie 2012;
 Protocolul 38b al Acordului Spaţiului Economic European;
 Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic
European (SEE) 2009-2014;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul
instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare
acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, cu modificările
și completările ulterioare;
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 Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al
Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 20092014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2013;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 1683 din 07 octombrie 2013 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului

nr.

23/2013

privind

gestionarea

financiară

a

fondurilor

externe

nerambursabile aferente Mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European 2009
– 2014;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, modificată prin Legea nr.
142/18.07.2012 și modificată prin OUG nr. 47/28.06.2014, coroborată cu HG nr.
519/28.06.2014;
 Hotărârea de Guvern nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea și
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin
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Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări;
 Ordinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului
ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele
Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări.
Alte acte normative:
 Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de
corupție, cu completările și modificările ulterioare;
 Ordin al Președintelui ANRMAP privind criteriile de calificare și selecție nr. 509/2011 –
publicat în M. Of. nr. 687/28.09.2011;
 Hotărârea de Guvern nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente
reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în
anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar
preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 923 din 28 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme
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profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv
propriu;
 Ordinul nr. 2169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, actualizat cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, a contabilității, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 518 din 10 iulie 1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă;
 Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată;
 Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu
modificările și completările ulterioare;
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 Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată și actualizată cu
modificări și completări;
 Hotărârea de Guvern nr. 552 din 5 august 1991 privind normele de organizare în ţară a
acţiunilor de protocol, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 683 din 1 octombrie 1991 privind normele de desfăşurare şi
aprobare a acţiunilor culturale din ţară;
 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind
documentele financiar-contabile, cu completările și modificările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.
54/1997, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 30 ianuarie 2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor
programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;
 Legea nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;
 Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil cu modificări și completări;
 Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii;
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 Hotărârea de Guvern nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii;
 Hotărârea de Guvern nr. 1865 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea limitelor
valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.

1.3 SCOPUL MANUALULUI OPERAȚIONAL
Manualul operațional se dorește a fi un instrument de lucru util, destinat Promotorilor de Proiect
(PP) menit să înlesnească implementarea proiectelor finanțate din Programul PA16/RO12
Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, în conformitate cu obligațiile
asumate prin contractele de finanțare încheiate cu Operatorul de Program (OP).

Manualul operațional pentru Promotorii de Proiect ai Programului PA16/RO12
Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural – Mecanismul Financiar SEE
2009-2014 are caracter orientativ, nu are valoare juridică și nu se substituie contractului de
finanțare sau documentelor care reglementează programul
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Manualul cuprinde aspecte esențiale care să vină în ajutorul Promotorilor de Proiect în etapa de
implementare a proiectelor:
a. modul de implementare şi de administrare a proiectului în raport cu cerințele
programului
 managementul general al proiectului;
 implementarea proiectului în parteneriat;
 managementul financiar;
 achiziții derulate în cadrul proiectului;
 monitorizarea și raportarea la nivelul proiectului;
 modificarea contractului de finanțare;
 reguli de informare și promovare a proiectului;
 aspecte referitoare la nereguli, control, audit și corecții financiare.
b. recomandări privind completarea corectă a documentelor de raportare.

1.4 MANAGEMENTUL GENERAL AL PROIECTULUI
Managementul proiectului constă în totalitatea proceselor de inițiere, planificare, execuție,
monitorizare, control și încheiere a proiectului, astfel încât să se îndeplinească obiectivele și
indicatorii proiectului în condițiile asumate prin contractul de finanțare.
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PLANIFICAREA PROIECTULUI
În vederea implementării cu succes a proiectului trebuie avut în vedere faptul că etapa de
planificare este deosebit de IMPORTANTĂ. Planul de management al proiectului elaborat în
urma procesului de planificare va cuprinde toate aspectele referitoare la conținut, timp, costuri,
calitate, comunicare, riscuri, achiziții.

Ca regulă în implementare este recomandabilă prevenția și nu corecția.
În cadrul procesului de planificare trebuie avut în vedere:
a) Colectarea cerințelor
 Promotorul de Proiect și partenerii de proiect vor citi cu mare atenție toate prevederile
contractului de finanțare precum și toate documentele ce reglementează Programul
PA16/RO12 pentru a asigura, pe toată perioada de implementare a proiectului,
respectarea cadrului legal al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 (inclusiv
prevederile legislației naționale incidente), Ghidului Solicitantului, contractului de
finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor emise de Operatorul de Program;
 Promotorul de Proiect va lua act de informările care îi sunt transmise de către
reprezentanții Operatorului de Program în cadrul sesiunilor informative sau în
contextul comunicării prin e-mail;
 Promotorul de Proiect va urmări permanent website-ul Operatorului de Program
pentru informații și formulare actualizate;
 Promotorul de Proiect va transmite Operatorului de Program orice solicitări de
informații pentru care nu găsește răspunsuri în legislație, contractul de finanțare,
Ghidul Solicitantului, instrucțiunile primite sau în informări.
b) Elaborarea unei structuri defalcate a proiectului
 Proiectele în general au obiective specifice dificil cuantificabile și indicatori ce vor fi
atinși doar la sfârșitul perioadei de implementare;
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 Pentru a se asigura finalizarea cu succes și în termen a proiectului, Promotorul și
partenerul vor diviza proiectul în componente mai mici și mai ușor de gestionat. Se
vor defini stadii de implementare/jaloane (milestones) ce vor servi la urmărirea
progresului proiectului în vederea încadrării în timp și în buget.
c) Analizarea activităților
 Promotorul și partenerul vor analiza fiecare activitate din cererea de finanțare și vor
defini toți pașii necesari pentru realizarea ei (conținut, timp, costuri, calitate,
comunicare, riscuri, achiziții);
 Se va avea în vedere respectarea tuturor prevederilor cererii de finanțare și corelarea
informațiilor în vederea elaborării unor caiete de sarcini corecte pentru realizarea
adecvată a achizițiilor;
 Se va stabili o persoană responsabilă pentru realizarea fiecărei activități în vederea
asigurării unui grad ridicat de calitate;
 Se vor defini criterii de măsurare a calității pentru fiecare activitate și fiecare
livrabil aferent contractelor încheiate în cadrul proiectului.
d) Elaborarea calendarului de activități
 Se va analiza logic și realist ordonarea activităților și durata acestora;
 Se va elabora un calendar detaliat de derulare a activităților ce va cuprinde stadiile de
implementare fizice și valorice;
 Pentru proiectele care includ realizarea de lucrări de construcţii şi instalaţii, unul
dintre documente este Graficul de lucrări C+M+I, restaurare, utilaje, dotări şi
lucrări exterioare care reflectă toate activităţile şi sub-activităţile respective. Acest
document este întocmit de către proiectant şi este recomandabil să fie înglobat de
către Promotor în caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări. Este necesară corelarea
permanentă a Graficului de lucrări cu Calendarul activităţilor şi cu Estimarea
alocării financiare ale proiectului (Exemplu orientativ pentru Graficul de lucrări
C+M+I, restaurare, utilaje, dotări şi lucrări exterioare se regăsește pe site-ul OP);
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 Calendarul va fi „oglinda” proiectului și va permite atât identificarea riscului de
nerespectare a termenului de implementare cât și cel de neutilizare/depășire a
fondurilor;
 Pe parcursul implementării proiectului, Promotorul de Proiect trebuie să monitorizeze
permanent situaţia implementării Calendarului activităţilor, astfel încât:
- să folosească acest instrument în orice moment pentru a fundamenta de fiecare
dată actualizarea Estimării alocării financiare;
- să notifice imediat OP cu privire la orice abatere de la Calendarul activităţilor
şi/sau a Estimării alocării financiare agreate.
e) Planificarea comunicării
 Promotorul de Proiect va pune la dispoziția resurselor umane implicate în procesul de
implementare a proiectului, dosarul consolidat al cererii de finanțare, anexă la
contract;
 Promotorul de Proiect va pune la dispoziția partenerilor toate documentele necesare
asigurării unei implementări eficiente a activităților proiectului ce le revin;
 Promotorul de Proiect va transmite partenerilor toate informările și instrucțiunile
primite de la Operatorul de Program;
 Promotorul de Proiect va planifica ședințe de progres și evaluare a activităților. În
etapa de realizare a lucrărilor este recomandabil ca acesta să se asigure că, pe lângă
echipa de implementare (externă și internă), la întrunirile stabilite vor participa și
reprezentanți ai firmelor contractate pentru realizarea lucrărilor, dirigintele de șantier
și dacă este cazul proiectantul care asigură asistența tehnică.
f) Planificarea managementului riscului
 Promotorul de Proiect va identifica, evalua, înregistra şi monitoriza permanent
riscurile ce pot afecta atingerea obiectivelor planificate şi va elabora măsuri de
diminuare a probabilităţii şi/sau impactului riscurilor;
 Întrucât circumstanţele externe şi interne sunt în continuă schimbare, procesul de
management al riscurilor trebuie să fie unul continuu şi repetat, iar aceste modificări
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trebuie să fie reflectate în actualizarea permanentă a Planului de management al
riscului;
 Promotorul de proiect va informa OP în cadrul Rapoartelor intermediare de progres
despre orice abatere de la ultimul Plan de management al riscului.
g) Planificarea achizițiilor
 Promotorul de Proiect a realizat planificarea achizițiilor la depunerea cererii de
finanțare prin calendarul achizițiilor inclus (secțiunea 2.18, punctul d);
 În cazuri temeinic justificate, Promotorul de Proiect poate modifica, doar cu
aprobarea prealabilă a Operatorului de Program, calendarului achizițiilor agreat.
Actualizările care sunt generate de schimbările aprobate din timpul proiectului pot avea un
impact semnificativ asupra unor părți ale planului de management. Actualizarea acestui
document asigură o mai mare precizie cu privire la graficul de execuție (inclusiv cu privire la
Graficul de lucrări C+M+I, restaurare, utilaje, dotări şi lucrări exterioare pentru proiectele care
includ realizarea acestor lucrări), costuri și cerințe privind resursele pentru îndeplinirea
conținutului definit al proiectului.
EXECUȚIA PROIECTULUI
Managementul execuției proiectului este procesul de efectuare a activităților definite în cererea
de finanțare și detaliate în Planul de management al proiectului în vederea îndeplinirii
obiectivelor proiectului și cuprinde cel puțin următoarele:
-

Managementul resurselor umane

-

Managementul financiar

-

Managementul achizițiilor

-

Managementul calității

-

Managementul riscului

-

Managementul timpului

-

Managementul comunicării
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1.5 PARTENERIAT
Recomandări pentru implementarea Acordului de parteneriat
Implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programul PA16/RO12 se face, în general, în
PARTENERIAT cu instituții din România sau din Statele Donatoare. În acest sens se aplică
următoarele reguli generale:
 Promotorul de Proiect este responsabil pentru modul în care asigură managementul și
implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și,
implicit, pentru activitatea desfășurată de partener/parteneri în cadrul proiectului;
 Promotorul de Proiect va stabili reguli clare de implementare, un sistem de comunicare
eficient şi se va asigura că partenerul/partenerii de proiect vor respecta, în implementarea
activităților de care este responsabil, condițiile specifice Programului PA16/RO12;
 Partenerul/partenerii de proiect răspund solidar cu Promotorul de Proiect în faţa
Operatorului de Program pentru prejudiciile cauzate terţilor pe parcursul implementării
proiectului;
 Promotorul de Proiect va opta asupra modului de transfer către parteneri a sumelor din
avans/pre-finanțare, având posibilitatea de a vira partenerilor sumele necesare
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implementării activităților sau de a deconta sumele rezultate din implementarea
activităților în perioadele de raportare din contractul de finanțare;
 Promotorul de Proiect va monitoriza permanent activitatea derulată de parteneri în cadrul
proiectului și nu poate invoca ca justificare pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale,
nerespectarea de către partenerul/partenerii de proiect a obligațiilor înscrise în cererea de
finanțare și/sau asumate prin Acordul de parteneriat;
 Responsabilitatea pentru corectitudinea managementului financiar și pentru achizițiile
derulate de către parteneri revine Promotorului de Proiect;
 Operatorul de Program poate declara neeligibile sumele aferente achizițiilor și plăților
efectuate de parteneri, în condițiile în care se va constata că aceștia au încălcat
reglementările din legislația aplicabilă și prevederile contractului de finanțare (inclusiv
informațiile din anexele ce fac parte integrantă din contract);
 Promotorul de Proiect va păstra toate documentele și copiile documentelor elaborate de
parteneri, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile și
neeligibile derulate în cadrul proiectului, în vederea asigurării unei piste de audit
adecvate;
 Promotorul de Proiect se va asigura că documentele justificative/declarațiile partenerilor
din statele donatoare sunt însoţite de traducerea acestora în limba română/engleză,
asumată prin semnătură şi ştampilă;
 Promotorul de Proiect va solicita partenerilor din statele donatoare raportul auditorului
autorizat în termenele asumate prin dosarul cererii de finanțare și în conformitate cu
cerințele din contractul de finanțare și instrucțiunile de implementare transmise de către
Operatorul de Program (a se vedea instrucțiunea emisă de FMO disponibilă pe site-ul
OP cu privire la raportul de audit).

PP va avea în vedere că înlocuirea partenerului/partenerilor se va putea face numai în
cazuri excepționale și bine justificate și va trebui supusă aprobării Operatorului de Program,
fiind necesară încheierea unui act adițional la contractul de finanțare. Noul partener cooptat
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trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și să își asume obligațiile partenerului înlocuit
privind implementarea activităților proiectului, prin încheierea unui nou Acord de parteneriat.
În cazuri excepționale, aprobate de OP, Promotorul de Proiect are opțiunea de a-și asuma și
activitățile proiectului pentru care era responsabil partenerul (conform Acordului de
parteneriat) și de a continua singur implementarea proiectului.

Promotorul de Proiect are responsabilitatea implementării proiectului în condițiile
stipulate în contractul de finanțare. Astfel, în situația aplicării unor corecții financiare la nivel
de contract/cheltuială de către Operatorul de Program, PP își va însuși total sau parțial
cheltuielile partenerului în raport cu activitățile stabilite prin Acordul de parteneriat. De
principiu, dacă motivul corecției este dat de documentele justificative ale partenerului, corecția i
se transfera acestuia total sau parțial, după caz.
MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL PROIECTULUI
 Monitorizarea și controlul proiectului este procesul de urmărire, revizuire și reglementare
a evoluției proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor de execuție definite în cererea de
finanțare și preluate în etapa de planificare în planul de management;
 Monitorizarea include colectarea, măsurarea și diseminarea informațiilor legate de
performanță și evaluarea măsurilor și a tendințelor ce influențează îmbunătățirea
procesului. Monitorizarea continuă asigură echipei de management a proiectului o
perspectivă asupra integrității proiectului și identifică toate aspectele ce necesită o atenție
suplimentară;
 Controlul include determinarea acțiunilor corective sau preventive, sau replanificarea și
urmărirea planurilor de acțiune pentru a constata dacă măsurile întreprinse au soluționat
problemele de execuție;
 Pe parcursul implementării proiectului, Promotorul de Proiect se va asigura că activitățile
se derulează în termenele asumate și că, la final, obiectivele proiectului și rezultatele
estimate au fost obținute;
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 Promotorul de Proiect urmărește realizarea în totalitate a indicatorilor asumați prin
contractul de finanțare. Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea
totală sau parţială a finanţării acordate;
 Pe parcursul implementării proiectului, Promotorul de Proiect şi partenerul urmăresc şi
actualizează permanent situaţia stadiilor de implementare/jaloanelor (milestones) în
vederea încadrării în timp și în buget, OP fiind informat cu privire la evoluție în cadrul
rapoartelor intermediare de progres;
 Promotorul de Proiect se asigură că finanțarea nerambursabilă solicitată este folosită doar
în scopurile stabilite prin cererea de finanțare, în vederea atingerii obiectivelor proiectului;
 Managementul riscului este asigurat pe toată durata implementării proiectului (se va avea
în vedere gestionarea riscurilor privind achizițiile publice, performanțele proiectului, a
celor financiare etc.).
ÎNCHEIEREA PROIECTULUI ȘI SUSTENABILITATEA
Încheierea proiectului este procesul de finalizare a tuturor activităților din cadrul proiectului. La
încheierea proiectului, managerul de proiect va revizui toate informațiile obținute din încheierea
fazelor anterioare pentru a se asigura că toate activitățile proiectului sunt finalizate, iar proiectul
și-a îndeplinit toate obiectivele.
 La încheierea perioadei de implementare, Promotorul de Proiect va avea în vedere că
trebuie să respecte obligațiile prevăzute în cererea de finanțare, precum și pe cele asumate
prin contractul de finanțare cu privire la asigurarea sustenabilității proiectului;
 La finalul perioadei de implementare a proiectului, Promotorul de Proiect se va asigura că
bunul imobil a fost integral restaurat și va include obiectivul de patrimoniu
restaurat/protejat/conservat în circuitul public;
 Promotorul de Proiect are obligația să menţină regimul actual de proprietate pentru
facilităţile construite/ modernizate/ extinse / restaurate (unde este cazul) și pentru bunurile
achiziţionate şi să nu le gajeze sau ipotecheze în perioada implementării proiectului și pe o
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea acesteia precum şi să le asigure exploatarea şi
întreţinerea în această perioadă;
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 Promotorul de Proiect va menține în circuitul public obiectivul de patrimoniu restaurat/
protejat/ conservat pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare, precum
şi timp de 5 ani după finalizarea proiectului;
 În perioada de implementare a proiectului și cel puţin 5 ani după finalizarea acesteia,
Promotorul de Proiect va avea în vedere că este interzisă înstrăinarea, închirierea, punerea
sub ipotecă/gaj, cesionarea activelor fixe, echipamentelor achiziţionate în cadrul
proiectului;
 Sustenabilitatea face referire la activitățile pe care Promotorul de Proiect se angajează că
le va realiza pentru a asigura continuitatea proiectului după încetarea finanțării acordate
prin Programul PA16/RO12 și după încheierea perioadei de implementare. Astfel, acesta
trebuie să se asigure că dispune de capacitatea financiară și are la dispoziție toate resursele
umane necesare pentru a asigura operarea, mentenanţa și dezvoltarea investiţiei realizată
prin proiect;
 Promotorul de Proiect are obligația să menţină destinaţia echipamentelor
achiziţionate integral şi a lucrărilor efectuate, respectiv (pentru proiectele care
constau şi în intervenţii asupra unor imobile) a imobilului asupra căruia s-a făcut
intervenţia în cadrul proiectului. În acest sens, se va avea în vedere faptul că Operatorul
de Program îşi rezervă dreptul de a efectua verificări atât în perioada derulării contractului
de finanțare, cât şi timp de 5 ani după aprobarea raportului final al proiectului.
După finalizarea perioadei de implementare, Operatorul de Program va verifica dacă:
 Promotorul de Proiect menține și nu aduce modificări substanțiale investiției finanțate cel
puțin 5 ani după finalizarea proiectului;
 Promotorul de Proiect menține în circuitul public obiectivul de patrimoniu restaurat/
protejat/ conservat timp de 5 ani după finalizarea proiectului;
 Este menținut regimul de proprietate pentru facilităţile construite/ modernizate/ extinse/
restaurate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea proiectului;
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 Promotorul de Proiect nu înstrăinează, nu închiriază, nu pune sub ipotecă/gaj, nu
cesionează activele fixe, echipamentele şi materialele achiziţionate în cadrul proiectului
timp de 5 ani de la data finalizării perioadei de implementare a proiectului;
 Promotorul de Proiect își îndeplinește obligația de a asigura echipamentele pentru o
perioadă de 5 ani de la încheierea proiectului;
 Au fost încheiate polițe de asigurare împotriva dispariției/ distrugerii totale sau parțiale,
în caz de dezastre naturale, vandalism, incendii, inundații și alte evenimente
asemănătoare pentru facilităţile construite/ modernizate/ extinse / restaurate pentru o
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului;
 Promotorul de Proiect asigură funcţionarea tuturor bunurilor achiziționate în cadrul
proiectului, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost
achiziţionate, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului;
 Promotorul de Proiect asigură fondul necesar pentru întreținerea echipamentelor/
imobilelor pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului;
 Mentenanța website-ului realizat în cadrul proiectului este asigurată timp de cel puţin 5
ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului;
 Bunurile integral achiziționate prin proiect sunt utilizate în mod corespunzător, în
conformitate cu scopul declarat de către Promotorul de Proiect şi cu durata de viaţă a
activului, se găsesc la sediul Promotorului de Proiect/ al proiectului/ au fost transferate
partenerilor (dacă s-a prevăzut astfel în cererea de finanțare/Acordul de parteneriat), sunt
într-o stare corespunzătoare și au aplicate, la loc vizibil, etichete cu elemente de identitate
vizuală.
Pentru proiectele implementate în parteneriat se recomandă menținerea și consolidarea
parteneriatului, inclusiv prin derularea unor acțiuni complementare, care să permită dezvoltarea
investiției realizate prin proiect.
De asemenea, pentru proiectele care constau şi în intervenţii asupra unor imobile, în conformitate
cu Hotărârea de Guvern nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie
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a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu completările și modificările
ulterioare, se va asigura realizarea completă a Cărţii tehnice a construcţiei de către investitor
(în cazul nostru de către Promotorul de Proiect) și păstrarea pe toată durata existenţei construcţiei.
Informațiile privind asigurarea sustenabilității vor fi cuprinse în raportul final, pe care
Promotorul de Proiect îl va transmite Operatorului de Program la termenul asumat prin
contractul de finanțare.
După finalizarea implementării proiectului, Promotorul de Proiect trebuie să se asigure că sunt
respectate cerințele privind arhivarea documentelor.
Astfel, toate documentele originale ale proiectului și documentele partenerilor (în copie conform
cu originalul) vor fi păstrate la sediul Promotorului de Proiect pe o perioadă de 5 ani după
aprobarea raportului final al proiectului și vor fi arhivate separat de alte documente ale
organizaţiei.
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CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Managementul resurselor umane ale proiectului include procesele prin care se organizează,
gestionează și conduce echipa de proiect.

Echipa de proiect este alcătuită din persoane cu roluri și responsabilități alocate în vederea
finalizării proiectului.
Echipa de proiect se definește ca fiind un grup de oameni care:
 au pregătire, aptitudini, abilități și cunoștințe diferite dar care se completează;
 lucrează împreună și cooperează între ei;
 doresc realizarea acelorași obiective;
 se susțin și se sprijină reciproc;
 comunică în interiorul echipei.
Întrucât individul este limitat în posibilitățile sale fizice și intelectuale, un factor determinant
pentru eficiența unei echipe de proiect este ca, pentru fiecare membru al echipei, să se formuleze
roluri și sarcini concrete precum și timpul de lucru.
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Dimensiunile echipei depind de anvergura proiectului:
 Promotorul de Proiect va asigura un management tehnic, financiar, administrativ, al
riscului, prin angajarea tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare
implementării proiectului în condițiile şi în termenele stabilite prin contractul de finanțare
(inclusiv în anexele ce constituie parte integrantă din contract);
 Promotorul de Proiect va nominaliza, prin decizie managerială, componența echipei
de proiect și se va asigura că responsabilitățile fiecărei funcții, înscrise în actul
administrativ, au corespondență în fișele de post din dosarul cererii de finanțare;
 Promotorul de Proiect va verifica CV-urile persoanelor nominalizate în echipa de
proiect în vederea respectării cerințelor din fișele de post;
 Promotorul de Proiect se va asigura că prevederile contractului de finanțare, legislația
aplicabilă în procesul de implementare a proiectului și toate informațiile/instrucțiunile
transmise de Operatorul de Program sunt cunoscute de echipa internă sau echipa
externalizată a prestatorului de servicii de management, precum și de către ceilalți experți
contractați;
 Promotorul de Proiect se va asigura că experții contractați au expertiza necesară și
suficientă (dovedită prin CV-uri relevante) pentru a asigura în bune condiții
implementarea proiectului și că prestatorul de servicii de management furnizează
personalul corespunzător (din punct de vedere al expertizei şi al alocării timpului), precum
şi echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a tuturor activităţilor asumate;
 În cazul în care va fi nevoie ca unul sau mai mulți membri ai echipei de proiect să fie
înlocuiți, Promotorul de Proiect va recruta doar persoane care dețin competențe și
expertiză similară celor înlocuiți. Înlocuirea se va face numai în situații bine justificate, în
baza decizia reprezentantului legal al Promotorului de Proiect, după notificarea și
aprobarea Operatorului de Program;
 În cazul în care va fi nevoie ca unul sau mai mulți membri ai echipei unui prestator să
fie înlocuiți, acesta va solicita acordul Promotorul de Proiect și va dovedi că a recrutat
doar persoane care dețin competențe și expertiză similară celor înlocuiți;
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 Promotorul de Proiect se va asigura că echipa de proiect a planificat corect activităţile şi
acţiunile necesare în vederea implementării eficiente și în bune condiții a proiectului;
 Promotorul de Proiect va monitoriza, controla, evalua și valida activitatea lunară a
echipei interne de proiect în conformitate cu planul de management și calendarul
activităților agreat cu OP;
 Promotorul de Proiect va monitoriza, controla, evalua și valida activitatea echipei
externalizate care asigură managementul de proiect și a experților externi contractați.
Responsabilitatea pentru modul în care se asigură implementarea proiectului și
respectarea contractului de finanțare revine în totalitate Promotorului de Proiect;
 În cazul în care Promotorul de Proiect/partenerii de proiect vor apela la experți pentru a
derula activitățile care le sunt în sarcină, se va asigura că aceștia au un contract distinct
pentru realizarea activităților și că derulează activități distincte față de activitatea lor de
bază;
 Promotorul de Proiect/partenerii de proiect se vor asigura că se respectă legislația în
vigoare cu privire la timpul de lucru maxim și la cumulul de ore.
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CAPITOLUL 3. MANAGEMENT FINANCIAR
Managementul financiar al proiectului se realizează în mod similar cu managementul general al
acestuia, prin aplicarea celor cinci funcții (planificare, organizare, coordonare, control și
conducere) în domeniul financiar.

BUGETUL PROIECTULUI
 Bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a proiectului din punct de vedere
financiar;
 Bugetul atribuie valoare financiară activităților proiectului, în paralel cu planificarea
activităților;
 Bugetul este un instrument de control al resurselor financiare ale proiectului, unde orice
abatere este imediat luată în considerare;
 Sumele înscrise în bugetul proiectului aprobat de OP reprezintă costurile maximale
ce pot fi autorizate. Înscrierea unei cheltuieli în bugetul proiectului reprezintă o
condiție necesară, dar nu și suficientă pentru autorizarea valorii maxime a acesteia;
 Bugetul proiectului se poate modifica numai în condițiile stipulate în contractul de
finanțare, prin notificare aprobată de OP sau prin act adițional.

3.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND PLĂȚILE
 Fluxurile de fonduri se vor derula prin sistemul Trezoreriei Statului (pentru organizații de
drept public) și prin conturi deschise la bănci comerciale (pentru organizații de drept
privat);
 Promotorii de Proiect au obligația de a deschide un cont special dedicat proiectului;
 Toate cheltuielile aferente grantului trebuie să fie plătite din contul special deschis pentru
proiect unde Operatorul de Program a virat sume ca avans sau pre-finanțare;
 Plățile trebuie să fie efectuate corespunzător liniilor bugetare, în cadrul perioadei de
eligibilitate a cheltuielilor;
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 Toate plățile efectuate în cadrul proiectului vor avea la bază documente justificative
emise pe numele Promotorului de Proiect/partenerului de proiect;
 Dovada plății va fi ordinul de plată și extrasul de cont (pentru plăți efectuate prin transfer
bancar) sau chitanța (pentru plăți în numerar);
 Plățile în numerar către persoane juridice se pot efectua în limita a 2.000 lei;

La sfârșitul anului, Promotorul de Proiect instituție publică returnează Operatorului de
Program cofinanțarea necheltuită până la data de 27 decembrie, conform art. 10, alin. 1 din
O.U.G. nr. 23/2013.
În cadrul Programului, efectuarea plăților de la OP la PP se face sub formă de avans, plăți
intermediare, plata soldului final.

3.2 PLATA AVANSULUI
 după semnarea contractului de finanțare, Promotorul de Proiect completează și transmite
o solicitare de avans, conform modelului pus la dispoziție de Operatorul de Program;
 solicitarea de avans se transmite în format scan la adresa office@fonduri-patrimoniu.ro și
în original prin poștă/curierat rapid la sediul Operatorului de Program;
 cuantumul avansului solicitat va fi cel înscris în cererea de finanțare anexă la contractul
încheiat cu OP și nu va depăși procentul de 30% din valoarea totală a finanțării
nerambursabile aprobate;
 după transferarea avansului Operatorul de Program notifică Promotorul de Proiect cu
privire la plata efectuată;
 din avansul primit, Promotorul de proiect poate opta să vireze partenerilor, în conturile
deschise de aceștia, sumele necesare derulării activităților planificate pentru perioada de
raportare (a se vedea și informațiile de la subcapitolul 1.5 Parteneriat cu privire la
transferul sumelor din avans și pre-finanțare către parteneri).
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Restituirea și recuperarea sumelor acordate ca avans se face în următoarele situații și
condiții:
 Operatorul de Program este îndreptățit să notifice Promotorul de Proiect cu privire la
restituirea sumelor primite, în situația în care acesta nu a depus niciun raport
intermediar de progres în termen de maximum 6 luni de la primirea avansului.
Notificarea este transmisă în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen;
 Operatorul de Program notifică Promotorul de Proiect cu privire la obligația restituirii
sumelor acordate ca avans ce nu au fost justificate;
 decizia de recuperare a sumelor acordate ca avans se emite în situația în care Promotorul
de Proiect nu restituie Operatorului de Program sumele pentru care a fost notificat, în
termen de 15 zile de la data comunicării notificării.

3.3 PLĂȚI INTERMEDIARE ȘI PLATA SOLDULUI FINAL
3.3.1 PLĂȚI INTERMEDIARE (pre-finanțare)
 procedura pentru plăți intermediare (pre-finanțare) se aplică începând cu cea de a doua
perioadă de raportare prevăzută în contractul de finanțare;
 plățile intermediare se efectuează pe baza rapoartelor intermediare de progres depuse în
termenele indicate în contractul de finanțare și aprobate de către Operatorul de Program,
cu condiția ca cel puțin 70% din sumele plătite anterior Promotorului de Proiect să
fie cheltuite și justificate de către acesta prin documente contabile.

Promotorul de Proiect trebuie sa aibă în vedere faptul că plățile în avans nu sunt
cheltuieli ce pot fi autorizate de Operatorul de Program.
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3.3.2 PLATA SOLDULUI FINAL
 plata soldului final se efectuează după aprobarea raportului final al proiectului;
 Operatorul de Program poate reține până la 10% din valoarea totală a finanțării
nerambursabile pentru plata soldului final, această sumă urmând a fi plătită în termen de
15 zile lucrătoare de la momentul aprobării raportului final al proiectului;
 suma finală totală plătită către Promotorul de Proiect nu va depăși valoarea finanțării
nerambursabile din contractul de finanțare, chiar dacă totalul costurilor eligibile reale
depăşeşte totalul costurilor eligibile aprobate;
 Operatorul de Program va verifica, înainte de efectuarea plății finale, gradul de
îndeplinire a indicatorilor asumați de către Promotorul de Proiect prin cererea de
finanțare și gradul de atingere a obiectivelor proiectului;
 Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor deveni parţial sau în întregime neeligibile
dacă indicatorii și/sau obiectivele proiectului nu au fost îndeplinite.

În situația în care indicatorii nu sunt realizați ori sunt realizați parțial sau dacă
obiectivul/obiectivele proiectului nu au fost îndeplinite, Operatorul de Program poate să nu
autorizeze sau, după caz, să autorizeze parțial plata finală, aplicând principiul proporționalității
definit la art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011.
Instituții publice lideri de parteneriat
 Operatorul de Program face plăți în contul 50.05.16 pe numele liderilor de parteneriat
care gestionează proiecte finanţate din Granturi SEE;
 Liderul de parteneriat care a optat pentru virarea sumelor în avans către parteneri, are
obligația să vireze aceste sume în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea lor
(în conturi deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului/conturile partenerilor
deschise la bănci comerciale în cazul în care aceştia nu au calitatea de instituţie publică);
 Tot în termen de maxim 5 zile lucrătoare liderul de parteneriat virează sumele ce îi revin
în conturile proprii de venit la sursa „D“;
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 pe baza sumelor primite ca venit, Promotorul/partenerul de proiect își majorează bugetul
fondurilor externe nerambursabile potrivit alin. (2) de la art. 7 din O.U.G. nr. 23/2013 și
art. 4 din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 23/2013;
 Pentru partenerii din statele donatoare cărora li se virează sume în Euro și care nu au
conturi deschise la o instituţie de credit din România, transferul sumelor se efectuează de
către liderul de parteneriat într-un cont deschis, pe numele partenerului, la o bancă
comercială din străinătate, prin intermediul contului propriu al liderului de parteneriat
deschis la o bancă comercială din România.

O.U.G. nr. 23/2013 stipulează pentru liderul de proiect obligația transmiterii unei
notificări către parteneri, cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data virării. Alături de notificare, acesta va transmite copii ale ordinului de
plată şi ale extrasului de cont. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, partenerii
verifică dacă plățile au fost efectuate iar sumele au ajuns în conturile lor, urmând ca, în caz
contrar, să notifice liderul de parteneriat aducându-i la cunoștință faptul că sumele nu au fost
încasate.

3.4 PLATA TVA
Promotori de Proiect neplătitori de TVA
Plata Taxei pe valoare adăugată este considerată cheltuială eligibilă doar dacă Promotorul de
Proiect/partenerul de proiect nu poate recupera TVA. Se autorizează doar TVA aferentă
cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului, plătită de Promotorul de Proiect/partenerul de
proiect şi susţinută de documente justificative cu valoare probatorie.
Promotori de Proiect plătitori de TVA
Plata Taxei pe valoare adăugată este considerată neeligibilă pentru Promotorii de
Proiect/partenerii de proiect care pot recupera TVA.
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3.5 CONTRIBUȚIA PROPRIE A ORGANIZAȚILOR DE DREPT PRIVAT
Pentru proiectele finanțate prin Granturile SEE și implementate de organizații de drept privat,
rata finanțării nerambursabile acordate de către Operatorul de Program este de maxim 90% din
totalul costurilor eligibile ale proiectului, diferența fiind suportată de Promotorul de Proiect.
Rata efectivă a finanțării nerambursabile aferentă fiecărui proiect este înscrisă în bugetul și
contractul de finanțare al acestuia.
Contribuția în natură sub formă de muncă voluntară poate reprezenta maximum 50% din
contribuția proprie asigurată de Promotorul de Proiect în cadrul proiectului. Rata efectivă este
înscrisă în bugetul și contractul de finanțare al proiectului.
Asigurarea cofinanțării de către Promotorul de Proiect
Promotorul de Proiect are obligația de a asigura resursele financiare necesare plății sumelor
aferente cofinanțării asumate prin contractul de finanțare, prin oricare din următoarele modalități:
 Promotorul de Proiect virează în contul proiectului contribuția proprie aferentă
cofinanțării cheltuielilor efectuate în perioada de raportare. În această situație, plățile se
efectuează din contul proiectului cu un singur ordin de plată.
 Promotorul de proiect are sume disponibile într-un alt cont al organizației. În această
situație, plățile se efectuează cu două ordine de plată:
- unul din contul de proiect, în procentul de finanțare nerambursabilă aprobat prin
contractul de finanțare;
- unul din contul Promotorului de Proiect în procentul corespunzător cofinanțării.
Astfel, fiecare plată se efectuea+ză proporțional finanțării nerambursabile acordate și
cofinanțării asumate (ex: 89,98% din suma aferentă finanțării nerambursabile acordate și 10,02%
din cofinanțarea proprie).
Promotorul de Proiect va face dovada asigurării contribuției proprii cu extrase de cont,
ștampilate de bancă, pe care le va prezenta Operatorului de Program, conform prevederilor
contractului de finanțare și a bugetului proiectului anexat acestuia.
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Promotorul de Proiect nu poate invoca lipsa fondurilor proprii sau atrase ca parte a
cofinanțării pentru a suspenda, opri sau întârzia oricare dintre activitățile proiectului, pentru a
solicita prelungirea duratei de implementare sau ca motiv pentru neîndeplinirea totală sau
parțială a oricărui indicator/rezultat.

3.6 CHELTUIELI ELIGIBILE
Cheltuielile eligibile trebuie să fie în directă legătură cu implementarea activităților propuse.
Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie proporționale, justificate, necesare
implementării acestuia și suportate în mod real de către Promotorul de Proiect sau de către
partenerii acestuia.
Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
 sunt suportate efectiv de către Promotorul de Proiect și/sau de partenerii de proiect;
 sunt efectuate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;
 sunt în conformitate cu obiectul contractului de finanțare și sunt menționate în bugetul
detaliat al proiectului;
 sunt justificate, proporționale și necesare pentru implementarea proiectului;
 sunt folosite exclusiv în scopul realizării obiectivului(lor) proiectului și rezultatelor
așteptate, în concordanță cu principiile economiei, eficienței și eficacității;
 sunt identificabile și verificabile, în special prin înregistrarea/înregistrările contabile ale
Promotorului de Proiect și sunt stabilite în conformitate cu normele contabile aplicabile și
în conformitate cu principiile contabile general acceptate;
 sunt conforme cu cerințele legislației fiscale și naționale aplicabile.
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Dacă o cheltuială nu este declarată în raportul financiar de progres în decurs de 8 luni
de la efectuarea ei, devine neeligibilă.
Promotorul/partenerul de proiect are obligaţia să țină o evidenţă financiar-contabilă separată a
veniturilor şi cheltuielilor aferente proiectului, folosind conturi analitice specifice. Înregistrările
în contabilitate și procedurile de audit trebuie să poată asigura cu precizie armonizarea
directă/corespondența directă a veniturilor și cheltuielilor proiectului cu declarațiile contabile și
documentele justificative.

Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când au fost facturate şi plătite
integral, iar echipamentele/bunurile achiziționate au fost livrate și puse în funcțiune, respectiv
serviciile/lucrările au fost efectuate.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
Un criteriu esențial de verificare a corectitudinii documentelor justificative este
CORELAREA acestora. De asemenea trebuie să se verifice respectarea tuturor prevederilor din
cererea de finanțare și din documentele furnizate în etapele de verificare administrativă,
verificare tehnico-financiară și precontractare ce au devenit obligatorii în momentul semnării
contractului de finanțare.
Cheltuielile eligibile trebuie să fie susţinute de documente justificative originale (facturi însoțite
de documente de plată sau alte documente contabile justificative cu valoare probatorie egală).

Pentru detalii privind informațiile verificate în legătură cu documentele justificative
consultați:
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-

Fișa cadru de verificare a cheltuielilor

-

Fișa cadru de verificare a raportului intermediar de progres

-

Fișa cadru de monitorizare a execuție lucrărilor

-

Fișa cadru de verificare a proiectului tehnic

-

Listele de verificare a achizițiilor

Pentru a se asigura depunerea unui raport de progres corect și complet se recomandă ca
Promotorul de Proiect să verifice documente atașate acestuia conform fișelor de verificare
anterior menționate înainte de depunerea raportului la OP.

CONTRACTUL
 este datat și semnat;
 obiectul contractului corespunde cu obiectivele și activitățile proiectului;
 valoarea totală se încadrează în linia bugetară corespunzătoare/ valorile componentelor se
încadrează în liniile bugetare corespunzătoare;
 valoarea totală este defalcată pe componente (dacă este cazul);
 valoarea totală este defalcată pe unități x preț unitar (ore/luni/etc.);
 modalitatea de plată este detaliată (lună, oră, PV, etc.);
 durata contractului se încadrează în perioada de valabilitate a contractului de finanțare a
proiectului;
 se specifică termenele de plată și execuție.

FACTURA
 are formatul prevăzut de actele normative în vigoare şi este completată în conformitate cu
acestea;
 are menţionat numărul și data contractului:
 sunt înscrise serviciile care au fost prestate/produsele care au fost livrate/lucrările
efectuate;
 livrabilul facturat corespunde cu prevederile din contract (obiect, valoare, termene);
 factura a fost emisă în perioada de valabilitate a contractului;
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 calcule din factură sunt corecte din punct de vedere aritmetic;
 pe factură este înscris cursul valutar la care s-a făcut conversia, element necesar atunci
când se face transformarea sumei în lei;
 suma se încadrează în valoarea contractului;
 are viza controlului financiar preventiv propriu al solicitantului, dacă este cazul;
 poartă menţiunea „bun de plată pentru suma de …..”;
 are viza „certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii”;
 poartă mențiunea „finanțat din fonduri SEE, conform contract nr. …..”.

FACTURILE ORIGINALE vor conține următoarele mențiuni: „bun de plată pentru
suma de…”; „certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii”;„finanțat din fonduri
SEE, conform contract nr. …”.

3.6.1 Cheltuieli cu personalul alocat proiectului (linia bugetară 1.1)
Din această linie bugetară se plătesc salarii și contribuțiile sociale corespunzătoare, cu
condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale a Promotorului de Proiect și a partenerului de
proiect cu privire la remunerații.
RECOMANDĂRI
 Plata și raportarea cheltuielilor se efectuează pentru fiecare persoană din echipa
internă de management, în condițiile legii și în conformitate cu sumele din bugetul
proiectului;
 Activitatea derulată, plătită și raportată Operatorului de Program trebuie să corespundă
responsabilităților din fișa postului;
 Se va asigura respectarea separării atribuțiilor echipei internă de cele ale prestatorul de
servicii de management de proiect, acolo unde este cazul;
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 Remunerarea persoanelor din echipa de management se face în funcţie de timpul efectiv
lucrat în cadrul proiectului, conform fişei de pontaj și în funcție de activităţile prestate,
conform fişei postului;
 Pentru funcționari publici/ personal contractual din cadrul instituțiilor publice se
recomandă fundamentarea cheltuielilor salariale prin actul administrativ emis de
reprezentantul legal al Promotorului de Proiect (ordin, decizie, dispoziție), care
stabilește modul de acordare a claselor de salarizare, proporțional cu timpul efectiv
lucrat în cadrul proiectului;
 Se va avea în vedere ca numărul de ore lucrate în cadrul proiectului și numărul de ore
alocate altor activități remunerate să nu depășească durata maximă legală a timpului de
muncă prevăzută de legislația în vigoare;
 În cazul personalului din sectorul bugetar, plătite din bugetul general consolidat al
statului, și incluse în echipele de management trebuie respectate prevederile legii privind
salarizare unitară;
 În cazul Promotorilor de Proiect care funcționează în conformitate cu legi speciale (de ex.
instituțiile de învățământ – universitățile), fiind finanțați și din surse proprii, aceștia
trebuie să respecte prevederile legislației specifice, dacă aceasta impune anumite restricții
cu privire la nivelurile de salarizare pentru experții nominalizați în cadrul proiectelor.

Fișa de pontaj va conține următoarea mențiune: „Îmi asum responsabilitatea că nr. de
ore lucrate în proiect și nr. de ore alocate altor activități nu depășește durata maximă legală a
timpului de muncă prevăzută de legislația în vigoare.”

VOLUNTARIAT
 Voluntariatul are la baza Legea nr. 78/2014;
 Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba
română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de
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voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru
încheierea valabilă a contractului. Contractul de voluntariat trebuie să conţină
următoarele clauze: a) datele de identificare ale părţilor contractante; b) descrierea
activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul; c) timpul şi perioada de
desfăşurare a activităţii de voluntariat; d) drepturile şi obligaţiile părţilor; e) stabilirea
cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate,
confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente; f) condiţiile de reziliere a
contractului;
 Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de
evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă;
 Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie
a voluntarului;
 Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care
organizaţia-gazdă şi voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfăşura pe
parcursul contractului de voluntariat;
 Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii
acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Pentru activităţi ce ies din domeniul de acoperire al fişei de protecţie a voluntarului,
organizatorii activităţii vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la
dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate a muncii specifice activităţii respective;
 Organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului
activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în
regulamentul intern;
 Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă: a)
obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de
voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în
funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; b) obligaţia de a suporta
cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale
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de voluntariat; c) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea
activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.
Salariul minim brut:
 de la 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la
900 de lei până la 975 de lei.
 de la 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut cu încă
75 de lei, până la 1.050 de lei.
Câştigul salarial mediu brut în baza căruia se fundamentează bugetului asigurărilor
sociale de stat aferent anului 2015 este de 2.415 lei.
3.6.2 Cheltuielile cu deplasarea (linia bugetară1.2)
Din această linie bugetară se plătesc cheltuieli de transport, cazare și diurnă pentru personalul
care participă la activitățile proiectului, cu condiția ca acestea să respecte practicile uzuale ale
Promotorului de Proiect și ale partenerului de proiect cu privire la cheltuielile de transport și să
nu depășească grilele naționale relevante.
RECOMANDĂRI
 În cazul deplasărilor în țară, legislația aplicabilă, atât Promotorului de Proiect cât și
partenerilor români este Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006, cu modificările și
completările ulterioare. Pentru deplasările în străinătate legislația aplicabilă, atât
Promotorului de Proiect cât și partenerilor români este Hotărârea de Guvern nr.
518/1995 actualizată. În ambele situații, cheltuielile cu diurna, transportul și cazarea
trebuie să fie justificate în relație directă cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului;
 Conform HG nr. 1860/2006, posibilitatea decontării cheltuielilor cu transportul și/sau
cazarea pentru experții contractați, remunerați din onorarii experți (linia 2.2 din
buget) va fi prevăzută în contractul încheiat de Promotorul de Proiect/partener cu aceștia,
cu menționarea sumelor acordate, corespunzător liniilor bugetare; Nu se poate acorda
diurnă experților;
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 Decontarea cheltuielilor cu combustibilul se va face ţinând cont atât de datele cuprinse în
ordinul de deplasare/decontul de cheltuieli cât şi de data şi preţul litrului de combustibil
înscrise pe bonul fiscal pentru achiziția de combustibil;
 Pentru a fi decontat, bonul fiscal pentru achiziționarea de combustibil trebuie emis în
perioada deplasării;
 Justificare cheltuielilor cu combustibilul, în cazul deplasării cu autoturismul propriu, în
cadrul activităților proiectului se face după formula nr. kilometri între localități (distanța
cea mai scurtă dintre localități) x 7,5 litri/100 km x preț carburant = SUMA lei.
 În situaţia utilizării autoturismului proprietate personală, cheltuielile efectuate sunt
considerate eligibile doar dacă autoturismul a fost utilizat de către personalul angajat în
proiect şi/sau de către participanţi doar pentru activităţile derulate în cadrul proiectului;
 Diurna va fi plătită în cuantumul stabilit prin bugetul proiectului, iar numărul de zile
pentru care se acordă se va stabili în funcţie de datele şi orele de plecare, respectiv de
sosire, așa cum sunt înscrise în ordinul de deplasare.

Dacă contractul de finanțare a fost semnat anterior emiterii Ordinului MFP nr. 60/21
ianuarie 2015 actualizarea indemnizației zilnice de delegare și detașare se poate face prin
notificare aprobată de OP dacă PP înregistrează economii.
 În cazul deplasărilor externe, pentru autorizarea cheltuielilor raportate, Operatorul de
Program va utiliza cursul InforEuro din luna efectuării plății.
 Nu se vor autoriza cheltuielile de transport internațional pentru achiziția biletelor clasa
business.
 Pentru decontarea cheltuielilor de deplasare a partenerilor din statele donatoare, în
cuantumul aprobat prin buget, se va aplica legislația din țara de rezidență.

41 | P a g e

3.6.3 Alte cheltuieli de management (linia bugetară 1.3)
Sunt cheltuieli aferente achiziției consumabilelor și rechizitelor, dotărilor necesare bunei
desfășurări a activității echipei de management, asigurări de călătorie etc.

3.6.4 Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză privind desfăşurarea activităţilor
proiectului (linia bugetară 2.1)
Din această linie bugetară se plătesc sume pentru consultanță tehnică, administrativă, financiară,
contabilă, fiscală, juridică și pentru managementul/consultanța aferentă activităților proiectului.
RECOMANDĂRI
 Din aceasta linie bugetară nu se plătesc contracte civile, contracte de muncă, alte
contracte încheiate cu persoane fizice (ex: în loc de servicii expertiză contabilă prestate
de o firmă este plătit un expert contabil);
 Livrabilul facturat va corespunde prevederilor contractului de servicii și va fi
aprobat/asumat de către Promotorul de Proiect (ex: o strategie de dezvoltare va fi
aprobată de către un Promotorul care are calitatea de Autoritate Publică Locală prin
hotărâre de consiliu local/județean);
 Promotorul de Proiect este responsabil de verificarea și acceptarea din punct de vedere
cantitativ și calitativ a livrabilul facturat (ex. nu se va accepta un studiu cu valoare
100.000 euro ce conține 10 pagini). A se avea în vedere respectarea cerințelor din caietul
de sarcini/a specificațiilor tehnice din cererea de ofertă;
 Activitățile desfășurate de prestatorul de servicii vor rezulta din rapoarte de activitate
DETALIATE, vor fi corespunzătoare contractului și ofertei tehnice și nu se vor
suprapune cu cele derulate de Promotorul/partenerul de proiect (ex. management de
proiect);
 Rapoartele de activitate confirmă realizarea de activități conforme cu prevederile din
contractului de prestări servicii încheiat și a caietului de sarcini.
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3.6.5 Onorarii experți (linia bugetară 2.2)
Din această linie bugetară se plătesc sume pentru realizarea de raportări, strategii, ghiduri,
metodologii, inventarieri, studii, analize, rapoarte asupra bunurilor culturale tangibile sau
intangibile.
RECOMANDĂRI
 Din aceasta linie se plătesc experți persoane fizice cu care s-au încheiat Contracte
conform Codului Civil/Contracte pentru cesiunea drepturilor de autor/ Contracte pentru
cesiunea drepturilor conexe etc.;
 Experții angajați de Promotorul de Proiect trebuie să facă dovada experienței și
pregătirii profesionale corespunzătoare activității pentru care sunt angajați (ex: un expert
ce va realiza o strategie trebuie să fie specializat în management strategic și trebuie să
aibă experiență în realizarea de strategii/studii);
 Activitățile desfășurate de expert vor rezulta din rapoarte de activitate DETALIATE, vor
fi corespunzătoare contractului și nu se vor suprapune cu cele derulate de
Promotorul/partenerul de proiect;
 Livrabilul facturat va corespunde prevederilor contractului încheiat și va fi
aprobat/asumat de către Promotorul de Proiect (ex. nu se va accepta un studiu cu valoare
100.000 euro ce conține 10 pagini). A se avea în vedere respectarea cerințelor din cererea
de finanțare.
3.6.6 Cheltuieli cu servicii de traducere și interpretariat (linia bugetară 2.3)
Din această linie bugetară se plătesc sumele aferente contractelor de servicii de traducere și/sau
interpretariat.
 Promotorul de proiect va asigura preluarea corectă a specificațiilor tehnice înscrise în
anexele la contractul de finanțare în documentația aferentă achiziției (ex. nr. de pagini
traduse / limba în care se face traducerea/ etc.).
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3.6.7 Cheltuieli de evaluare și audit (linia bugetară 2.4)
Din această linie bugetară se plătesc sumele aferente contractelor încheiate pentru servicii de
audit financiar extern.

AUDITORUL
 Auditorul va trebui să fie membru activ, certificat al Camerei Auditorilor Financiari, cu
o conduită profesională corespunzătoare, respectiv să nu fi fost sancționat pentru abateri
disciplinare în ultimii trei ani. Auditorul financiar va trebui să verifice dacă toate
cheltuielile realizate Promotorul de Proiect „sunt reale, înregistrate în contabilitate și în
evidența cheltuielilor și sunt eligibileˮ;
 Promotorul de Proiect se va asigura că auditorul contractat are cunoștințele, timpul și
disponibilitatea necesare pentru a derula în mod profesionist misiunea de audit a
proiectului;
 Se recomandă ca Promotorul de Proiect să desemneze o persoană responsabilă care să
țină legătura cu auditorul (ex: responsabilul financiar din echipa internă);
 De asemenea, se recomandă ca Promotorul de Proiect să aibă o întâlnire preliminară cu
auditorul selectat, pentru a-l familiariza cu obiectivele proiectului, modul de lucru,
tipurile de documente, timpul estimat pentru finalizarea misiunii de audit;
 Pe parcursul desfășurării activității de audit, Promotorul de Proiect va pune la dispoziția
auditorului financiar toate documentele și/sau informațiile solicitate și va asigura toate
condițiile pentru verificarea cheltuielilor;

RAPORTUL DE AUDIT - parteneri de proiect din state donatoare
În conformitate cu prevederile Regulamentului art. 7.13.3 în cazul partenerilor cu sediul
principal într-un stat donator se va accepta pentru justificarea cheltuielilor efectuate, un raport
elaborat de un auditor independent și certificat în statul donator respectiv.
 Raportul va fi elaborat în limba engleză sau va fi tradus în limba română sau engleză,
semnat şi ştampilat pentru conformitatea traducerii;
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 Raportul va reflecta cheltuielile efectuate de partener conform liniilor bugetare și este
recomandabil să cuprindă referințe cu privire la documentele justificative pentru fiecare
plată;
 Raportul va certifica faptul că toate cheltuielile efectuate de partener respectă
prevederile Regulamentului, legislația națională și normele contabile ale țării.
Conform instrucțiunilor FMO, partenerul de proiect poate depune raport de audit elaborat de un
auditor independent și certificat în statul donator respectiv o singură dată pe an.

Dacă o cheltuială nu este declarată în raportul financiar de progres în decurs de maxim
8 luni de la efectuarea ei aceasta devine neeligibilă.
ERORI IDENTIFICATE ÎN CADRUL AUDITULUI FINANCIAR
În urma verificării documentelor puse la dispoziție de Promotorul de Proiect, în raportul de audit
financiar vor fi evidențiate erorile identificate, cum ar fi:
 valoarea facturii nu coincide cu suma din contract;
 plata facturii a fost efectuată înainte de data stabilită în contract;
 suma înscrisă în Ordinul de plată este mai mare decât suma datorată;
 denumirea furnizorului sau contul sunt incorecte;
 lipsa documentelor pentru atestarea constituirii garanției de bună execuție;
 numărul de ore înscrise în pontaj nu coincide cu numărul de ore din raportul de activitate,
din statul de plată, respectiv din contractul de muncă etc.

3.6.8 Cheltuielile pentru proiectare, inginerie, asistenţă tehnică, dirigenție de șantier,
alte tipuri de supervizare a lucrărilor (linia bugetară 3.1)
Din această linie bugetară se plătesc sumele aferente serviciilor de proiectare, inginerie, asistenţă
tehnică, dirigenție de șantier, alte tipuri de supervizare a lucrărilor.
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Verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de către
experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor
specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în
construcții.

PROIECTARE
 Proiectul tehnic (P.Th+D.E.) verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale
reprezintă documentaţia tehnico-economică – piese scrise şi desenate pe baza căreia se
demarează procedura de atribuire a contractului de lucrări. Se elaborează în condiţiile
legii, cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin
avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului, anexe la autorizaţia de construire.
 Proiectul tehnic (P.Th+D.E.) se întocmește, ținând cont de prevederile Ordinului nr. 863
din 2 iulie 2008, pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotărârea

Guvernului

nr.

28/2008

privind

aprobarea

conţinutului-cadru

al

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii”;
 P.Th+D:E trebuie să fie elaborat în mod clar și să conțină informații complete pentru a
permite Promotorului de Proiect să obţină toate datele tehnice şi economice necesare
privind viitoarea lucrare, conform cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice;
 Detaliile de execuţie (DE) vor fi elaborate în conformitate cu materialele şi tehnologia
propusă prin proiectul tehnic, astfel încât se recomandă ca acesta să fie clar și complet
pentru a nu fi necesară, ulterior, suplimentarea cantităţilor de lucrări sau depășirea
costurilor stabilite în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor;
 Promotorul de Proiect, prin echipa de management (internă și/sau externă) trebuie
să se asigure că există o corespondență certă între obiectele de investiție și lucrările
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din cadrul proiectului tehnic (P.Th+D.E.) și cele din SF/DALI (a fost luat în calcul
scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/documentației de avizare);
 Proiectul tehnic (P.Th+D.E.) trebuie verificat de verificatori tehnici atestați de Ministerul
Culturii conform Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în
domeniul protejării monumentelor istorice și în conformitate cu Legea nr. 422 din 18
iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice (art. 24).
Proiectul tehnic va fi verificat de Operatorul de Program pe baza Fișei cadru de verificare a
proiectului tehnic, disponibilă pe site-ul www.fonduri-patrimoniu.ro. Se recomandă Promotorului de
Proiect să consulte această fișă în vederea depunerii COMPLETE a proiectului tehnic.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ
 Pe toată durata execuției lucrărilor, până la recepția finală, proiectantul acordă asistență
tehnică Promotorului de Proiect;
 Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului fac, de regulă,
obiectul aceluiași contract de servicii, dar vor fi evidențiate separat. Plata se va face,
corespunzător liniei bugetare și cuantumului aprobat de Operatorul de Program.
 Nu se vor autoriza cheltuieli de asistență tehnică din partea proiectantului dacă se
constată că acestea erau incluse deja în tarifarea proiectului.
DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
Întrucât dirigintele de șantier acționează ca reprezentant al Promotorului de Proiect în
relația cu contractantul responsabil de execuția lucrărilor și cu proiectantul, Promotorul de
Proiect trebuie să se asigure că acesta aduce la îndeplinire toate responsabilitățile prevăzute de
lege.
 Domeniul de activitate pentru care este emisă autorizația permite activitatea dirigintelui
de șantier pentru lucrările contractate (atenție pentru lucrări la monumente istorice dirigintele trebuie să fie atestat MC);
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 Dirigintele de șantier are obligaţia de a verifica realizarea corectă a execuţiei lucrărilor de
construcţii, respectând prevederile și obligațiile prevăzute în Ordinul nr. 1496/2011 și în
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, respectiv a
întregii legislații specifice în vigoare.

3.6.9 Cheltuielile de la liniile 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14
Din aceste linii bugetare se plătesc sumele aferente contractului de execuție lucrări.
RECOMANDĂRI
 Societatea cu care se încheie contractul de execuție trebuie să aibă specialiști autorizați
pentru intervenții asupra monumentelor istorice;
 Anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor, Promotorul de Proiect trebuie să se
asigure că s-au obținut toate acordurile, avizele și autorizațiile necesare execuției
lucrărilor la obiectivul de investiţie;
 Promotorii de Proiect care au realizat anterior depunerii proiectului și documentația
tehnico-economică faza P.Th+D.E. vor verifica valabilitatea certificatului de urbanism și
a autorizației de construire;
 Promotorii de Proiect nu plătesc taxele de autorizare/desființare pentru lucrări de
intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente care
prezintă pericol public și pentru lăcaşuri de cult sau monumente istorice clasate ori aflate
în curs de clasare (CU EXCEPȚIA CELOR ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI
COMERCIALE).

Promotorul de Proiect trebuie sa aibă în vedere faptul că plățile în avans nu sunt
cheltuieli ce pot fi autorizate de Operatorul de Program.
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 Plata comisioanelor și taxelor, corespunzător legislației în vigoare și în cuantumul liniei
bugetare 3.14, sunt în responsabilitatea Promotorului de Proiect;
 Pentru toate costurile de la cap. 3 Cheltuieli specifice care fac obiectul contractului de
lucrări, plata se va face corespunzător liniilor bugetare.

Clădirile care fac obiectul investiției nu pot fi ipotecate/înstrăinate.

3.6.10 Cheltuieli dotări (noi sau second hand) și amortizare (liniile bugetare 3.9 și
3.10)
Din aceste linii bugetare se plătesc sumele aferente contractelor de furnizare bunuri/dotări.
RECOMANDĂRI:
 Regula la nivel de Program impusă de finanțatori privind eligibilitatea cheltuielilor
aferente achiziției de echipamente/ dotări/ active este de autorizare doar a valorii aferente
amortizării echipamentului/ dotării/ activului nou sau second hand conform principiilor
contabile acceptate aplicabile Promotorului de Proiect și general acceptate pentru
obiectele de acest tip, și anume numai porțiunea de amortizare care corespunde duratei
proiectului și ratei utilizării reale în scopul proiectului;
 Excepție de la regula mai sus menționată se poate acorda doar pentru Proiectele Mari în
vederea autorizării costului integral al echipamentului/ dotării/ activului nou sau second
hand. Această cheltuială este eligibilă integral cu condiția ca echipamentul să fie
funcțional la sfârșitul proiectului și doar în acele cazuri unde utilizarea echipamentului
după implementarea proiectului servește exclusiv obiectivelor proiectului; Excepția nu se
poate acorda proiectelor din cadrul Schemei de Granturi Mici;
 Cheltuielile pot fi autorizate de OP atunci când au fost facturate şi plătite integral, iar
echipamentele / bunurile livrate și puse în funcțiune.
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3.6.11 Cheltuieli privind asigurările (linia bugetară 3.18)
Din această linie bugetară se plătesc sumele aferente contractelor de asigurări.
RECOMANDĂRI:
 Promotorul de Proiect are obligația de a asigura echipamentele autorizate integral la plată
pe perioada de implementare a proiectului.
Promotorul de Proiect are obligația de a asigura echipamentele autorizate integral la
plată, din surse proprii, pentru o perioadă de 5 ani după încheierea implementării proiectului.
Pentru cheltuielile de la liniile 3.16 (ex: servicii creare bază de date), 3.17, 3.19 (ex: angajați
pentru gestionarea investiției după recepție) se vor avea în vedere prevederile referitoare la plăți
menționate la punctele anterioare ale prezentei secțiuni.

3.6.12 Cheltuieli cu acțiuni de vizibilitate a proiectului, publicitate și informare
Din această linie bugetară se plătesc sumele aferente contractelor de servicii pentru:
 elaborarea, prelucrarea și tipărirea materialelor de vizibilitate;
 creare și mentenanță website;
 organizarea evenimentelor de promovare;
 achiziția de panouri publicitare/placă permanentă;
 alte activități de informare și publicitate (ex: clipuri publicitare).
RECOMANDĂRI:
 Cheltuielile cu publicitatea trebuie justificate în scopul asigurării vizibilității finanțării
acordate din Granturi SEE, a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului și nu al
Promotorului de Proiect;
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 Autorizarea acestor cheltuieli este condiționată de respectarea regulilor de identitate
vizuală menționate în Communication and Design Manual elaborat de Comitetul
Mecanismului Financiar și a Manualului de identitate vizuală transmis de OP;
 Cheltuielile de informare și publicitate sunt asociate unor contracte de prestări servicii;
 Promotorul de Proiect este responsabil de verificarea și acceptarea din punct de vedere

cantitativ și calitativ a livrabilul facturat, conform prevederilor contractului de servicii și
caietului de sarcini. ATENȚIE la corelarea cu prevederile cererii de finanțare.
Pe lângă documentele specifice contractelor de servicii menționate la punctul 4, se pot solicita și
o serie de documente specifice acestui tip de cheltuieli precum:
 invitații, liste de participanți, agenda evenimentului, liste distribuire materiale și obiecte
promoționale;
 contracte de închiriere săli de conferințe;
 dosarul cu materialele promoționale folosite pentru eveniment;
 fotografii de la eveniment care să indice și amplasarea la fața locului a materialelor
publicitare (ex: roll-up);
 copie pagină ziar în care a fost publicat anunțul sau comunicatul de presă;
 dosar de presă;
 copii fișiere multimedia, casete martor;
 fotografii ale panoului și plăcii permanente.

3.6.13 Cheltuieli indirecte
Cheltuielile indirecte vor fi autorizate dacă se bazează pe costuri reale aflate în legătură directă
cu implementarea proiectului şi dacă se dovedeşte necesitatea efectuării lor.
Pot fi autorizate categorii de cheltuieli indirecte precum:
 costuri legate de personalul administrativ/executiv;
 costuri aferente utilităților (apă și canalizare, servicii de salubrizare, energie electrică,
energie termică și/sau gaze naturale);
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 costuri pentru materiale consumabile aferente sediului PP/partenerilor;
 costuri cu chiria;
 costuri administrative (telefoane, fax, internet, servicii poștale).
Pentru dimensionarea cheltuielilor indirecte se va ţine cont de suma stabilit prin bugetul
proiectului și de procentul calculat între valoarea cheltuielilor indirecte și valoarea cheltuielilor
directe totale (ex. 2000 lei cheltuieli indirecte și 350.000 total cheltuieli directe –> procent 0,57%.
În fiecare raport de progres Promotorul de Proiect poate solicita autorizarea unui procent de 0,57%
din total cheltuieli directe declarate; ex. total cheltuieli directe declarate 150.000 lei – cheltuieli
indirecte 0,57%*150.000 lei = 855 lei). În vederea autorizării, Promotorul de Proiect va indica
Operatorului de Program cheltuielile ce au fost efectuate.
3.6.14 Cheltuieli neprevăzute
 Aceste categorii de cheltuieli vor fi autorizate în cuantumul maxim prevăzut în bugetul
proiectului;
 Sumele cuprinse la acest capitol bugetar nu pot fi utilizate decât în situații excepționale
(ex: schimbare de legislaţie, calamităţi naturale), cu aprobarea Operatorului de Program.
SITUAȚIE SPECIFICĂ
Pentru proiectele care includ lucrări și intervenții, suma de la acest capitol, împreună cu suma
prevăzută la cheltuieli neeligibile (dacă este cazul) constituie contravaloarea cheltuielilor diverse
și neprevăzute din devizul general.
Această sumă va fi inclusă în valoarea contractului de lucrări, va fi evidențiată distinct și va fi
utilizată în baza aprobării Operatorului de Program numai în situații excepționale.
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se pot utiliza doar în condiţiile prevăzute de art. 28 alin. (7) și
art. 29 alin. (2^1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3.4 CHELTUIELI NEELIGIBILE
Categorii de cheltuieli care vor fi declarate neeligibile:
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 costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilă
pentru activităţile din proiect;
 dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de
întârziere;
 cheltuieli legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepția
serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
 provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
 pierderi din cursul de schimb;
 TVA-ul recuperabil;
 costuri care sunt acoperite din alte surse;
 amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
 cheltuieli excesive și imprudente.
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CAPITOLUL 4. ACHIZIȚII PROMOTORI DE PROIECT –
AUTORITĂȚI CONTRACTANTE

Aspecte generale
 Promotorul de Proiect are obligația să respecte toate etapele procesului de achiziție, așa
cum au fost stabilite prin lege, să urmărească derularea efectivă a contractului, să facă
plățile pentru bunurile achiziţionate/ serviciile/ lucrările prestate în intervalul de timp
stabilit prin calendarul de activități din cererea de finanțare;
 Promotorul de Proiect se va asigura că respectă calendarul achizițiilor publice din
cererea de finanțare (secțiunea 2.18, punctul d);
 În cazuri temeinic justificate, Promotorul de Proiect va transmite Operatorului de
Program o notificare prin care solicită modificarea perioadei de lansare și de finalizare a
achizițiilor publice, așa cum este menționat în secțiunea 2.18, la punctul d;
 În situația modificării tipului de procedură de achiziție ce se impune a fi aplicată,
Promotorul de Proiect va transmite o solicitare pentru încheierea unui act adițional;
 Promotorii de Proiect care vor face parte din eșantionul de control ex-ante vor pune la
dispoziția Operatorului de Program toate documentele aferente achizițiilor planificate în
cadrul proiectului, în vederea verificării acestora;
 Dosarul achiziției va conține toate documentele întocmite pe parcursul derulării
achizițiilor, în conformitate cu legislația în vigoare, aplicabilă. Dosarul achiziției va fi
transmis Operatorului de Program, odată cu raportul intermediar de progres aferent
perioadei în care s-a finalizat achiziția, va fi păstrat în original la sediul Promotorului de
Proiect câtă vreme contractul de achiziţie publică produce efecte juridice și cel puţin 5 ani
din momentul aprobării raportului final al proiectului și va fi pus la dispoziţia organelor
de verificare și control, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
 În condițiile aprobării prealabile de către Operatorul de Program, Promotorul de Proiect
și partenerii săi vor conveni, înainte de sfârşitul proiectului, asupra modului de acordare a
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziţionate și/sau a facilităţilor
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construite/ modernizate/ extinse/ restaurate. Titlurile de transfer, în copie conformă cu
originalul, vor fi atașate raportului final ce va fi transmis Operatorului de Program.

4.1 CADRUL LEGISLATIV ȘI INSTITUŢIONAL
În România, contractele de achiziţii publice sunt atribuite în conformitate cu legislaţia naţională
în vigoare:
 OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
Promotorul de proiect va avea în vedere, fără a se limita la acestea, celelalte acte normative
emise de autoritățile cu competențe în domeniu:
 OUG nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare şi
selecţie;
 Ordinul nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale
Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de
participare la licitaţii cu ofertă independentă;
 Instrucțiunea nr. 1 din 18 iunie 2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit.
d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
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4.2 RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ACHIZIȚIILE
În implementarea proiectelor finanțate din Granturi SEE și derularea achizițiilor planificate,
Promotorii de Proiect au obligația să respecte legislația aplicabilă și prevederile contractului de
finanțare (inclusiv informațiile din anexele la contract).
Pe toată durata derulării achizițiilor publice Promotorul de Proiect trebuie să se asigure că sunt
respectate următoarele principii:
 Nediscriminarea și tratamentul egal. Respectarea acestui principiu presupune stabilirea
unui set de reguli, cerințe și criterii care să se aplice în mod unitar tuturor agenților
economici, astfel încât nici unul dintre aceștia să nu fie favorizat, în detrimentul celorlalți,
în vreuna dintre etapele desfășurării procedurilor de achiziție publică. Promotorul de
Proiect se va sigura că toți operatorii economici interesați în atribuirea contractului
beneficiază de şanse egale pentru a deveni contractanţi (furnizori şi/sau prestatori).
 Transparenţa. PP va avea în vedere ca toate informațiile referitoare la atribuirea
contractelor de achiziții să fie aduse la cunoștința publicului.
 Eficienţa utilizării fondurilor. Atribuirea contractelor de achiziții trebuie să se facă în
baza unor criterii care să permită selecția ofertei celei mai avantajoase din perspectiva
raportului dintre preț și calitate, fără a pierde din vedere obiectivele sociale, etice, de
protecția mediului și de dezvoltare durabilă.
 Proporţionalitatea. Promotorul de Proiect are obligația să se asigure că cerințele minime
de calificare din documentația de atribuire sunt stabilite proporțional cu nevoile sale,
obiectul și complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit.
 Recunoaşterea

reciprocă.

Respectarea acestui principiu presupune acceptarea

diplomelor, certificatelor, precum şi a specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate
la nivel național, emise de autorităţile competente ale altor state. De asemenea,
recunoașterea reciprocă face referire la lucrările/ serviciile/ produsele oferite în mod licit
de agenții economici care își desfășoară activitatea pe piața Uniunii Europene.
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 Asumarea răspunderii. Promotorul de Proiect, beneficiar al finanțării din Granturi SEE,
va stabili sarcinile și responsabilitățile personalului implicat în procesul de achiziție
publică, urmărind asigurarea profesionalismului, a imparțialității și a independenței
deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

4.3ACHIZIȚIA DIRECTĂ
Autoritatea contractantă poate să achiziționeze direct produse, servicii sau lucrări în măsura în
care valoarea achiziției nu depășește:
 pentru achiziția de produse și servicii suma de 30.000 Euro, exclusiv TVA;
 pentru achiziția de lucrări suma de 100.000 Euro, exclusiv TVA.

Autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă
a cărei valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10
zile lucrătoare de la data primirii documentului justificativ care stă la baza achiziției publice.
Notificarea va conține denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic, obiectul
achiziţiei, codul CPV, valoarea achiziţiei, cantitatea achiziţionată, data realizării/atribuirii
achiziţiei.

De menționat că, în cazul achiziției directe, Promotorul de Proiect are la dispoziție și
mijloace electronice, oferite de operatorul SEAP, care permit ca achiziția să se deruleze online.

4.4PROCEDURI DE ACHIZIȚIE
Atunci când sunt depășite pragurile mai sus menționate, aferente achizițiilor directe, Promotorul
de Proiect va aplica PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE prevăzute de OUG nr. 34/2006.
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CONCEPTE CHEIE
 Documentația de atribuire este întocmită de Promotorul de Proiect pentru fiecare
procedură de achiziție publică în parte și conține descrierea obiectivă a obiectului
contractului (cerințe tehnico-economice, formale și financiare) în baza căreia se
elaborează ofertele;
 Documentația descriptivă se elaborează în cazul aplicării procedurilor de negociere
directă sau dialog competitiv. Documentația descriptivă conține descrierea necesităţilor,
obiectivelor şi constrângerilor Promotorului de Proiect, informaţii pe baza cărora se va
derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile precum și opțiunea de a realiza
dialogul/negocierea în runde succesive astfel încât, treptat, să fie redus numărul de soluții
sau oferte discutate;
 Caietul de sarcini este elaborat de Promotorul de Proiect, în calitate de autoritate
contractantă, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenţă şi la conflictul
de interese și descrie obiectiv produsele sau serviciile ce urmează a fi achiziționate
(cerinţe, prescripții, caracteristici tehnice minime etc.) în raport cu necesităţile de
implementare ale proiectului; Trebuie să se asigure corelarea acestui document cu
prevederile din cererea de finanțare și din documentele furnizate în etapele de
verificare administrativă, verificare tehnico-financiară și precontractare ce au
devenit obligatorii în momentul semnării contractului de finanțare.
 Specificaţiile tehnice sunt incluse în caietul de sarcini și descriu produsele sau serviciile
solicitate, prin definirea, în general, a unor caracteristici referitoare la nivelul calitativ,
tehnic şi de performanţă și a unor cerințe (impactul asupra mediului, prescripții de
proiectare și de calcul al costurilor, condiții de recepție, dimensiuni, terminologie,
simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de
utilizare, certificarea conformităţii cu standarde relevante etc.). Trebuie să se asigure
corelarea acestui document cu prevederile din cererea de finanțare și din
documentele furnizate în etapele de verificare administrativă, verificare tehnicofinanciară și precontractare ce au devenit obligatorii în momentul semnării
contractului de finanțare.
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Specificațiile tehnice sunt definite astfel încât să permită oricărui ofertant accesul egal la
procedura de achiziție și să nu restricționeze concurența între operatorii economici.
Cerințele/criteriile de calificare și selecție care se regăsesc în caietul de
sarcini/documentația descriptivă, fără a fi preluate în fișa de date/invitația de
participare/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise.
 Contractul de achiziţie este încheiat de către Promotorul de Proiect, după finalizarea
procedurilor de achiziție, cu acel operator economic a cărui ofertă a fost declarată
câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare, după împlinirea termenelor de
contestare prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006, actualizată. În caz contrar, dacă nu sunt
respectate condițiile de mai sus, contractul de achiziţie publică este lovit de nulitate
absolută.
Clauzele contractului de achiziție, în cazul proiectelor finanțate prin Granturile
SEE, trebuie să respecte prevederile contractului de finanţare. De asemenea, valoarea
contractului de achiziție nu trebuie să depăşească valorile aferente prevăzute în contractul
de finanţare.

Contractul de achiziţie se finalizează la momentul recepționării produselor/
serviciilor furnizate/ lucrărilor prestate şi numai după semnarea procesului verbal de
recepție care atestă că au fost îndeplinite toate obligațiile contractuale. Acesta încetează
să mai producă efecte de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
Contractul de achiziție poate fi prelungit numai în perioada de valabilitate și fără a aduce
modificări ale condițiile stabilite în momentul semnării.
 Acte adiţionale la contractele de achiziţii se întocmesc cu respectarea reglementărilor
în vigoare în domeniul achiziţiilor și, după semnarea de către cele două părți, devin parte
componentă a contractului de achiziție.
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4.5 ETAPELE DERULĂRII PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
În cadrul implementării proiectelor finanțate din Granturi SEE, Promotorul de Proiect, în calitate
de autoritate contractantă, trebuie să aibă în vedere că derularea procedurilor de achiziție și a
contractelor publice, inclusiv plățile, se va face în termenele stabilite prin graficul de activități,
parte a cererii de finanțare. Orice întârziere va fi comunicată și supusă aprobării
Operatorului de Program.
În vederea derulării în bune condiții a procedurilor de achiziție publică, în cadrul implementării
proiectelor finanțate prin Granturile SEE, Promotorul de Proiect trebuie să aibă în vedere, fără
însă a se limita la acestea, următoarele aspecte:
 Înainte de inițierea oricărei achiziții se elaborează referatul de necesitate în care este
evidențiat scopul pentru care sunt necesare produsele/serviciile/lucrările). Necesitatea nu
trebuie să fie doar faptul că există finanțare nerambursabilă!!!
 Valoarea estimată a achiziţiei trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de
achiziție și se reflectă într-o Notă pentru determinarea valorii estimate. Această
valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de
participare sau, în cazul în care procedura de achiziție nu presupune publicarea unui astfel
de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.
 Modificarea valorii estimate a contractului înscrisă planul achizițiilor publice (secțiunea
2.18, punctul d) se face prin notificare transmisă spre aprobare către Operatorul de
Program, conform formatului standard, în situația în care nu se modifică și tipul
procedurii.
 Dacă modificarea valorii estimate implică și modificarea procedurii de achiziție din
planul achizițiilor publice, se transmite o solicitare de act adițional, care va fi analizată
de Operatorul de Program și, dacă este aprobată, se încheie un act adițional la contractul
de finanțare.
 Documentația de atribuire trebuie să fie completă, corelată cu prevederile cererii de
finanțare și să conțină toate cerințele, regulile și informațiile necesare pentru ca ofertantul
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să aibă o informare corectă și explicită în legătură cu derularea procedurii, Documentul
nu trebuie să conțină termeni sau paragrafe interpretabile care ar putea favoriza un
anumit operator economic.
 Promotorul de Proiect are obligaţia de a informa ofertanţii cu privire la deciziile luate de
comisia de evaluare cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, în cel mult trei zile
lucrătoare de la adoptarea lor, conform art. 206 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și
completările ulterioare Aceștia vor fi informați în legătură cu atribuirea contractului
public sau anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei alte
proceduri (dacă este cazul). Comunicarea se transmite în scris prin poștă, curier rapid,
fax sau prin mijloace electronice, având conținutul prevăzut la art. 207 din OUG nr.
34/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dacă aceasta nu se transmite şi prin
fax sau mijloace electronice, atunci perioada de aşteptare, înaintea semnării contractului,
se majorează cu 5 zile.
 Promotorul de Proiect va încheia contractul de achiziţie publică, în termenele stabilite de
art. 205 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare:
 Contractul de achiziții publice va conține ca anexe, care devin parte integrantă a sa,
documente cum ar fi:


caietul de sarcini;



propunerea tehnică și propunerea financiară;



graficul de îndeplinire a contractului;



graficul de plăţi;



garanţia de bună execuţie (dacă este cazul);



angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul).

 Derularea şi finalizarea contractului de achiziții publice trebuie să se realizeze în perioada

de implementare a proiectului finanțat prin Granturile SEE, așa cum a fost stipulat în
cererea de finanțare
 Anunţul de atribuire va fi publicat de către Promotorul de Proiect, în cel mult 48 de zile
după finalizarea procedurii de achiziție publică, în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial
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al Uniunii Europene. Anunțul va conține informaţiile prevăzute în Anexa nr. 1 din H.G.
nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 Preţul unui contract de achiziții publice poate fi ajustat pe parcursul derulării sale în
anumite situații prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică din O.U.G. nr. 34/2006. Astfel, în sensul respectării principiului transparenţei,
posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată în documentaţia de atribuire dar
și în contractul care urmează să fie încheiat.
 Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă
în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat
câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.
 De precizat că prețul nu poate fi ajustat în favoarea contractantului, în cazul în care
durata de îndeplinire a prevederilor contractuale se prelungește peste termenele stabilite
iniţial din motive imputabile autorității contractante. În acest caz, însă, operatorul
economic este îndreptățit să solicite penalităţi sau daune-interese.
 Contractul de achiziţie se încheie odată cu recepţia produselor/ serviciilor/ lucrărilor
furnizate/ prestate şi după semnarea documentului constatator (proces-verbal de recepție)
privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
 Recepţia finală reprezintă operaţiunea prin care Promotorul de Proiect acceptă
produsele/serviciile rezultate în urma contractului de achiziţie publică şi pe baza căreia
efectuează plata finală. Recepţia se face în baza unui proces-verbal care va fi atașat
dosarului de achiziție publică.
 La finalul operațiunii de recepție, Promotorul de Proiect are obligația de a elibera
contractantului documente constatatoare privind modul în care acesta și-a îndeplinit
obligațiile contractuale, în termen de 14 zile de la data efectuării recepției produselor/
serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul contractului de achiziții publice.
 Documentele constatatoare se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar este
atașat dosarului de achiziție publică, un alt exemplar este transmis către ANRMAP, în
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termenele stabilite prin actele normative în vigoare, iar cel de-al treilea este eliberat
contractantului.

4.6 DOSARUL ACHIZIȚIEI PUBLICE
La baza întocmirii acestui document stau prevederile Capitolul VI: „Dosarul achiziției publice”
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 213.
Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public

Promotorul de Proiect se va asigura că documentele aferente efectuării unei achiziții sunt
elaborate cronologic, conținutul acestora este specific fiecărei achiziții derulate și suficient de
aprofundat pentru justificarea necesității/ valorii estimate/ criteriilor de calificare/ factorilor de
evaluare (atenție la fond nu doar la formă).

Dosarul de achiziție se întocmește pentru fiecare achiziție care s-a desfășurat în cadrul
proiectului și trebuie să cuprindă toate documentele întocmite/primite de Promotorul de Proiect,
în calitate de Autoritate Contractantă de-a lungul desfășurării acesteia, cum ar fi:
 nota privind determinarea valorii estimate;
 anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
 anunţul/invitaţia de participare şi dovada transmiterii acestuia/acesteia spre publicare (și
erata, dacă este cazul);
 documentaţia de atribuire;
 nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire;
 nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
 procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
 formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
 solicitările de clarificări, precum şi răspunsurile transmise/primite de autoritatea
contractantă;
 raportul procedurii de atribuire;
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 dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
 contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;
 garanția de bună execuție, dacă este cazul;
 anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
 contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul;
 avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, dacă este cazul;
 documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către contractant.
Pe parcursul derulării contractului, dosarul achiziţiei poate fi completat cu alte documente,
precum dovada îndeplinirii obiectului contractului (procese verbale de recepţie preliminare şi
finale), dovada efectuării plăților și dovada înregistrării în contabilitate a rezultatului derulării
contractului.
Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie, se
păstrează 5 ani de la momentul aprobării raportului final al proiectului. Acelaşi termen se aplică
şi în cazul anulării procedurii de atribuire, termenul urmând să fie calculat de la data anulării
respectivei proceduri.

4.7 CONTRACTELE DE PUBLICITATE MEDIA
Contractul de publicitate media este un contract de prestări de servicii care are ca obiect
crearea, producerea şi/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul
instituțiilor mass-media, fie că este vorba de presă scrisă, radio-televiziune sau website-uri.
Contractele de publicitate media trebuie să conţină şi clauze specifice referitoare la obligaţia
părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul derulării sale, accesul publicului la o serie de
informații cum ar fi destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor
fonduri, sumele alocate şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.
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În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, Promotorul de Proiect are obligaţia de a
publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire în sistemul informatic de utilitate
publică disponibil la adresa www.publicitatepublica.ro şi pe pagina de internet proprie, în
cazul în care valoarea cumulată, fără TVA, este cea prevăzută la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006
cu modificările și completările ulterioare, estimată la o sumă mai mare decât echivalentul în lei
a 30.000 euro.
Anunţul de participare trebuie să precizeze care sunt criteriile de calificare şi selecţie şi, în
situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic, algoritmul de calcul a punctajului.
Anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică motivele care au
stat la baza achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi
criteriile de măsurare a rezultatelor obţinute.

4.8 CONFLICTUL DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ATRIBUIRE/DERULARE A
CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII
Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție a unui contract de achiziții publice, Promotorul de
Proiect are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să
determine apariţia unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.
Pentru îndeplinirea acestei obligații, în fișa de date/ invitaţia de participare/ anunţul de
participare se vor menționa numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante și se va solicita ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/
terţului susţinător o declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art.
69^1 din OUG nr. 34/2006.
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De asemenea, Promotorul de Proiect care are calitatea de autoritate contractantă publică în SEAP
denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/
subcontractantului/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenuluilimită de depunere a candidaturilor/ofertelor. Se face excepție în cazul persoanelor fizice, pentru
care se publică doar numele.
Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant
asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziție.
Situații incompatibile cu participarea în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/
ofertelor:
 persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertanţi/ candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi;
 persoane care fac parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau de
supervizare și sunt soţ/ soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al
unuia dintre ofertanţi/ candidaţi;
 persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare a candidaturilor/
ofertelor;
 persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante
se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta
reglementat de Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Promotorul de Proiect se va asigura că nu angajează în scopul îndeplinirii contractului
de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/
evaluare a candidaturilor/ ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de achiziție, pe
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parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea
nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.

4.9 VERIFICĂRI OP și APLICAREA DE CORECȚII
Verificările Operatorului de Program urmăresc respectarea reglementărilor privind achizițiile și
se derulează pe mai multe paliere:
1. Verificarea administrativă a achiziţiilor publice se realizează în baza rapoartelor tehnice
de progres și a documentelor justificative, privind stadiul desfășurării procedurilor de
achiziții care sunt transmise periodic de Promotorul de Proiect.
Pentru a efectua verificările administrative, Operatorul de Program are la dispoziție listele de
verificare a achizițiilor, care acoperă toate aspectele legate de procedura de atribuire și de
implementare a contractului.
La rândul său, Promotorul de Proiect poate utiliza listele de verificare privind achizițiile în
scopul întocmirii corecte a rapoartelor intermediare de progres, pentru a eficientiza
implementarea proiectului și pentru a evita eventualele abateri sau nereguli.
2. Verificările la sediul Promotorilor de Proiect au în vedere modul în care au fost
respectate reglementările privind achizițiile publice.
În situațiile în care, în urma verificărilor, se constată încălcarea reglementărilor legale în
privința derulării procedurilor de achiziție publică, se vor aplica reduceri procentuale/ corecţii
financiare, aşa cum au fost prezentate în Anexa la O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Se recomandă Promotorului de Proiect, indiferent de calitatea pe care o are (autoritate
contractantă sau beneficiar privat) să consulte Lista privind corecțiile financiare întocmită de
Operatorul de Program.
Promotorul de Proiect este singurul răspunzător de respectarea prevederilor
contractuale şi, implicit, de cele aferente procedurii de achiziţie publică!
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CAPITOLUL 5. ACHIZIȚII PROMOTORI DE PROIECT –
BENEFICIARI PRIVAȚI
Aspecte generale
 Promotorul de Proiect are obligația să respecte toate etapele procesului de achiziție, așa
cum au fost stabilite prin lege, să urmărească derularea efectivă a contractului, să facă
plățile pentru bunurile achiziţionate/ serviciile/ lucrările prestate în intervalul de timp
stabilit prin calendarul de activități din cererea de finanțare;
 Promotorul de Proiect se va asigura că respectă calendarul achizițiilor din cererea de
finanțare (secțiunea 2.18, punctul d);
 În cazuri temeinic justificate, Promotorul de Proiect va transmite Operatorului de
Program o notificare prin care solicită modificarea perioadei de lansare și de finalizare a
achizițiilor publice, așa cum este menționat în secțiunea 2.18, la punctul d;
 În situația modificării tipului de procedură de achiziție ce se impune a fi aplicată,
Promotorul de Proiect va transmite o solicitare pentru încheierea unui act adițional la
contractul de finanțare;
 Dosarul achiziției va conține toate documentele întocmite pe parcursul derulării
achizițiilor, în conformitate cu legislația în vigoare, aplicabilă. Dosarul achiziției va fi
transmis Operatorului de Program, odată cu raportul intermediar de progres aferent
perioadei în care s-a finalizat achiziția, va fi păstrat în original la sediul Promotorului de
Proiect câtă vreme contractul de achiziţie publică produce efecte juridice dar nu mai puţin
de 5 ani din momentul aprobării raportului final al proiectului și va fi pus la dispoziţia
organelor de verificare și control, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
 În condițiile aprobării prealabile de către Operatorul de Program, Promotorul de Proiect
și partenerii săi vor conveni, înainte de sfârşitul proiectului, asupra modului de acordare a
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziţionate și/sau a facilităţilor
construite/ modernizate/ extinse/ restaurate. Titlurile de transfer, în copie conformă cu
originalul, vor fi atașate raportului final ce va fi transmis Operatorului de Program.
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5.1CADRUL LEGISLATIV
În derularea achizițiilor prevăzute în Planul achizițiilor din cererea de finanțare (secțiunea 2.18,
punctul d), beneficiarii privați aplică:
 Ordinul nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele
Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări, cu modificările și completările ulterioare, modificat prin Ordinul nr. 1.190/2014;
 Ordinului nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunii aferente
Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin
Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări.
ACHIZIȚII BENEFICIARI PRIVAȚI REGLEMENTATE DE O.U.G. nr. 34/2006
Beneficiarii privați vor aplica prevederile O.U.G. nr. 34/2006 doar în situațiile în care atribuie
contracte de servicii și lucrări și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, condițiile prevăzute
la art. 9, lit. c) și lit. c^1, respectiv:
a) LUCRĂRI – art. 9 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006
- contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de
către o autoritate contractantă;
- valoarea estimată a contractului de lucrări este egală sau mai mare decât echivalentul în
lei al sumei de 5.186.000 euro.
b) SERVICII – art. 9 lit. c^1) din O.U.G. nr. 34/2006
- contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de
către o autoritate contractantă;
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- valoarea estimată contractului de servicii este egală sau mai mare decât echivalentul în
lei al sumei de 207.000 euro.
În situația în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile stipulate la art. 9 lit. c) şi c^1) din O.U.G.
nr. 34/2006, beneficiarii privați vor publica, pentru atribuirea contractelor de servicii şi lucrări,
un anunţ de participare în SEAP/JOUE (după caz), cu respectarea prevederilor legislației privind
achizițiile publice.

5.2 RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ACHIZIȚIILE
În etapele de derulare a achizițiilor, conform legislației aplicabile, beneficiarii privați trebuie să
aibă în vedere respectarea următoarelor principii:
 Principiul transparenţei – pentru respectarea acestui principiu, Promotorul de Proiect se
va asigura că toate informațiile referitoare la aplicarea procedurii simplificate vor fi aduse
la cunoștința publicului.
 Principiul economicității – presupune atingerea rezultatelor estimate, păstrând calitatea
acestora, dar cu costuri minime în ceea ce privește resursele alocate.
 Principiul eficienței – implică responsabilitatea asigurării unui raport optim între
resursele financiare alocate și rezultatele obținute.
 Principiul eficacităţii – face referire la îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite pentru
fiecare activitate planificată și obținerea rezultatelor estimate.

5.3 ACHIZIȚIA DIRECTĂ
Promotorul de proiect, beneficiar privat al proiectelor finanțate prin Granturile SEE,
achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, dacă valoarea estimată nu depășește:
 pentru achiziția de produse și servicii, suma de 30.000 de Euro, exclusiv TVA;
 pentru achiziția de lucrări, suma de 100.000 Euro, exclusiv TVA.
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În cazul contractelor de furnizare Promotorii de Proiecte privaţi vor aplica procedura
simplificată fără să fie constrânși de vreo limită valorică suplimentară de la care să se aplice
dispozițiile O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Promotorul de Proiect va avea în vedere următoarele:
 Înainte de inițierea oricărei achiziții se elaborează referatul de necesitate în care este
evidențiat scopul pentru care sunt necesare produsele/serviciile/lucrările). Necesitatea nu
trebuie să fie doar faptul că există finanțare nerambursabilă!!!
 înainte de efectuarea achiziţiei va fi verificată actualitatea valorii estimate, demers
similar studiului de piață realizat pentru fundamentarea cheltuielilor din bugetul
proiectului anexat contractului de finanțare (ex: solicitarea de oferte de preț). Nu este
suficient faptul că există sume înscrise în bugetul proiectului, acestea trebuie
verificate cu privire la actualitatea lor la momentul lansării achiziției.
 În cazul în care valoarea estimată iniţial se modifică prin creştere, depăşind linia bugetară
alocată prin contractul de finanţare, beneficiarul are obligaţia să respecte prevederile
contractului de finanţare în acest sens;
 se întocmește nota privind determinarea valorii estimate. Pentru achizițiile derulate în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.120 din 15 octombrie 2013, valoarea
menţionată în notă trebuie să fie mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 19
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Este interzisă divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare mai mică, cu
acelaşi obiect, în vederea încadrării sub pragurile stipulate atât de prevederile O.U.G. nr.
34/2006 cât și de prevederile Ordinului nr. 1120/2013.
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În situația în care obiectul achiziției implică obținerea de avize, autorizaţii, aprobări sau
alte formalităţi stabilite prin prevederi legale incidente, Promotorul de Proiect se va asigura că
efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea legislației în vigoare.
Dosarul achiziției directe pentru contracte de furnizare, servicii, lucrări va cuprinde:
Observații

Document
Notă privind determinarea valorii estimate

- documentul va cuprinde valoarea estimată
actualizată la momentul achiziției și referiri
la modul în care s-a făcut studiul de piață
(s-au

solicitat

oferte/

s-au

consultat

cataloage/ website-uri/ etc.).
Documentele justificative ale achiziţiei

- după caz, documente justificative pot fi
factură/ bon fiscal, comandă, contract,
documentele de transport, etc.

Documentele care dovedesc îndeplinirea - documente
obligaţiilor contractuale

care

dovedesc

îndeplinirea

obligațiilor contractuale pot fi proceseverbale de predare primire, procese-verbale
de recepţie servicii şi lucrări, rapoarte de
activitate, livrabile, etc.

Documentele ce compun dosarul achiziției vor constitui documentele justificative pentru
rapoartele intermediare de progres, vor fi păstrate și arhivate la sediul Promotorului de Proiect
pentru activități de verificare și control, derulate de Operatorul de Program/alte instituții atât
timp cât contractul de achiziție produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data
aprobării raportului final al proiectului.
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În cadrul vizitelor la fața locului se poate verifica, după caz, existența bunurilor livrate,
realitatea lucrărilor executate conform documentației tehnico-economice, dovada prestării
serviciilor (foi de prezență, livrabile, procese-verbale, etc.).

5.4 PROCEDURA SIMPLIFICATĂ
Atunci când sunt depășite pragurile menționate mai sus, aferente achiziției directe, Promotorul de
Proiect va aplica procedura simplificată, conform prevederilor Ordinului nr. 1120/2013 fiind
necesară parcurgerea următoarelor etape:
1. Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate;
2. Prospectarea pieţei;
3. Semnarea și implementarea contractului de achiziţie.
RECOMANDĂRI
 Înainte de inițierea oricărei achiziții se elaborează referatul de necesitate în care este
evidențiat scopul pentru care sunt necesare produsele/serviciile/lucrările). Necesitatea nu
trebuie să fie doar faptul că există finanțare nerambursabilă!!!
 Promotorul de Proiect analizează specificațiile tehnice aferente achiziţiei descrise în
cererea

de

finanţare

(inclusiv

cele

prezentate

în

etapele

de

verificare

administrativă/tehnico-financiară/precontractare) în vederea stabilirii de specificații
tehnice obiective/ clare/ detaliate care vor fi menționate în Referatul de necesitate și care
vor fi comunicate potențialilor operatori economici în invitația de participare/ solicitarea
de oferte pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.
În situația în care Promotorul de Proiect constată că specificațiile tehnice din cererea de
finanțare (inclusiv cele prezentate în etapele de verificare administrativă/tehnicofinanciară/precontractare) nu mai sunt actuale, va notifica Operatorul de Program anterior
lansării achiziției.

73 | P a g e

 Valoarea estimată a achiziţiei trebuie să fie verificată înainte de iniţierea procedurii de
achiziție și se reflectă în Nota pentru determinarea valorii estimate pentru a se evita
riscul primirii unor oferte necorespunzătoare (oferte care depăşesc valoarea estimată
şi/sau oferte sub valoarea estimată, dar care nu îndeplinesc cerinţele tehnice).
Modalitatea prin care se va realiza verificarea valorii estimate este similară cu studiul de
piaţă realizat la momentul fundamentării cheltuielilor bugetare şi va fi descrisă în Nota
privind determinarea valorii estimate. Această valoare trebuie să fie valabilă la
momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care
procedura de achiziție nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul
transmiterii invitaţiei de participare.
 Modificarea valorii estimate a contractului înscrisă în planul achizițiilor publice
(secțiunea 2.18, punctul d) se face prin notificare transmisă spre aprobare către
Operatorul de Program, conform formatului standard, în situația în care nu se modifică și
tipul procedurii.
o Cazul 1 - suplimentarea valorii se face din bugetul propriu (atenție la
plafoanele din OUG nr. 34/2006), costurile fiind încadrate în categoria
cheltuielilor neeligibile. Operatorul de Program va fi informat asupra modificării,
informare care va fi însoțită atât de bugetul modificat cât și de decizia de aprobare
a cheltuielilor neeligibile (act administrativ emis în conformitate cu forma de
constituire a Promotorului de Proiect).
o Cazul 2 – suplimentarea se va face din bugetul contractului de finanțare. În
acest caz, se va ține cont de faptul că „realocările bugetare au la bază principiul
economiei certe și necesității demonstrate”.
o Cazul 3 – diminuarea valorii estimate. În acest caz se va analiza dacă se poate
efectua o achiziţie directă sau trebuie aplicată procedură simplificată. Dacă se
modifică tipul procedurii OP trebuie notificat în vederea încheierii unui act
adițional la contractul de finanțare.
 Dacă modificarea valorii estimate implică și modificarea procedurii de achiziție din
planul achizițiilor, se transmite o solicitare de act adițional, care va fi analizată de
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Operatorul de Program și, dacă este aprobată, se încheie un act adițional la contractul de
finanțare.

În situaţia în care la nivelul contractului de finanţare se constată că, după semnarea
contractelor de achiziţie, se înregistrează economii acestea pot fi utilizate de PP în cadrul
proiectului aflat în implementare numai după aprobarea OP. Utilizarea economiilor trebuie să
aibă legătură directă cu scopul contractului de finanţare şi să asigure îndeplinirea indicatorilor
de rezultat asumaţi, la nivel de proiect și de program.
 În vederea publicării unui anunţ pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea „Achiziţii
privaţi”, Promotorul de Proiect va solicita Operatorului de Program emiterea „codului de
acces, cu parolă”.
 Anunțul, însoţit de specificaţiile tehnice, trebuie să fie complet, corelat cu prevederile
cererii de finanțare și să conțină toate cerințele, regulile și informațiile necesare pentru ca
ofertantul să aibă o informare corectă și explicită în legătură cu derularea procedurii. Nu
trebuie să conțină termeni sau paragrafe interpretabile care ar putea favoriza un anumit
operator economic. Trebuie să se asigure corelarea acestui document cu prevederile
din cererea de finanțare și din documentele furnizate în etapele de verificare
administrativă, verificare tehnico-financiară și precontractare ce au devenit
obligatorii în momentul semnării contractului de finanțare
CORECȚIE FINANCIARĂ!!!
Nepublicarea anunţului pe pagina web www.fonduri-ue.ro, cu excepţia situaţiilor expres
reglementate, atrage pentru Promotorul de Proiect o corecţie financiară de 25% din valoarea
eligibilă a contractului de achiziţie.
 Ofertele primite vor fi analizate comparativ de către Promotorul de Proiect în raport cu
toate specificaţiile tehnice publicate și se va elabora Nota justificativă de atribuire
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care va cuprinde informații stipulate în legislația specifică, pentru motivarea temeinică a
alegerii ofertei pentru contractare, conform tabelului:
Specificații
tehnice

Oferta

Justificare

conformitatea

avantaje

dezavantaje

ofertei cu

tehnice/financiare tehnice/financiare

specificațiile
tehnice
 Promotorul de Proiect va încheia contractul de achiziţie cu operatorul economic stabilit
prin nota justificativă de atribuire în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.191 din
19 noiembrie 2014:
o contractul de achiziție trebuie să menţioneze datele de identificare ale părților
semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului;
o în contract vor fi prevăzute în mod expres, conform prevederilor legale aplicabile,
condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj,
punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii etc., după caz;
o oferta aleasă şi specificaţiile tehnice vor constitui anexe ale contractului;
o specificaţiile tehnice şi financiare, ale ofertei câştigătoare, care au stat la baza
atribuirii contractului nu se pot modifica prin contract;
o contractul de achiziție începe să producă efecte din momentul semnării acestuia
de către ambele părţi, nefiind permisă furnizarea de bunuri/prestarea de
servicii/execuția de lucrări și efectuarea de plăți anterior semnării acestuia.
Principiul este aplicabil și actelor adiționale încheiate în legătură cu un contract de
achiziție.
 Derularea şi finalizarea contractului de achiziții publice trebuie să se realizeze în perioada

de implementare a proiectului finanțat prin Granturile SEE, așa cum a fost stipulat în
cererea de finanțare

76 | P a g e

 În termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, se va completa
anunţul pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul
contractului.
CORECȚIE FINANCIARĂ!!!
Nepublicarea anunţului pe pagina de atribuire web www.fonduri-ue.ro atrage pentru
Promotorul de Proiect o corecţie financiară de 5% din valoarea eligibilă a contractului de
achiziţie.

MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE
 se realizează prin act adițional, al cărui scop trebuie să fie strâns legat de obiectul
contractului iniţial;
 este necesară consultarea cu Operatorul de Program și obținerea aprobării acestuia
pentru modificări la contractul de finanțare ce pot rezulta din încheierea unui act adițional
la contractele de achiziție;
 modificările contractului se fac în perioada de execuție a acestuia și nu trebuie să
conducă la diminuarea avantajelor menționate în nota justificativă de atribuire;
 modificarea valorii contractului de achiziție se face cu aprobarea expresă a Operatorului
de Program în condițiile stipulate în contractul de finanțare înainte de modificarea
propriu-zisă;
 oferta care a stat la baza semnării contractului se poate modifica, în cazul achiziției de
produse, doar cu aprobarea Operatorului de Program, dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai
comercializează în mod curent pe piaţă (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) şi dacă
produsele se înlocuiesc cu unele având caracteristici similare sau superioare din punct de
vedere tehnic care nu ridică probleme de compatibilitate, fără modificarea preţului.
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5.5 DOSARUL ACHIZIȚIEI
Se va întocmi la finalul procedurii și va cuprinde, pentru procedura simplificată aplicată în
vedere încheierii unor contracte de furnizare/servicii/lucrări, documente precum:
1. specificații tehnice;
2. nota privind determinarea valorii estimate actualizată;
3. dovada publicării anunțului;
4. nota justificativă de atribuire;
5. declarații pe propria răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile legale
referitoare la conflictul de interese;
6. ofertele în original;
7. contractul de achiziţie (și acte adiționale, dacă este cazul).
Aceste documente întocmite de Promotorii de Proiect privați vor constitui documente
justificative ce vor fi anexate rapoartelor de progres în vederea verificării administrative a
cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului.
Dosarele achiziției aferente procedurilor simplificate derulate în cadrul proiectului vor fi păstrate
și arhivate la sediul Promotorului de Proiect pentru activități de verificare și control derulate de
Operatorul de Program și de alte instituții atâta timp cât contractul de achiziție produce efecte
juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului.

5.6CONFLICTUL DE INTERESE ÎN PROCESUL DE ATRIBUIRE/DERULARE A
CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII
Pentru a evita situațiile de conflict de interese în derularea achizițiilor și implementarea
proiectului, conform calendarului de la secțiunea 2.18, punctul d) din cererea de finanțare,
Promotorul de Proiect care are calitatea de beneficiar privat va avea în vedere prevederile art. 14
şi 15 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
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acestora aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conform prevederilor Ordinului nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014, pentru aprobarea Instrucţiunii
aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin
Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrări, dacă beneficiarul privat constată că se află într-una din situaţiile menţionate la
art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, va menţiona în Nota justificativă de atribuire motivele pentru
care respinge oferta respectivă.
De asemenea, beneficiarul privat trebuie să atașeze la dosarul achiziţiei, pe care îl depune
împreună cu rapoartele de progres, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că
nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.

5.7 VERIFICĂRI OP și APLICAREA DE CORECȚII
Verificările Operatorului de Program urmăresc respectarea reglementărilor privind achizițiile și
se derulează pe mai multe paliere:
1. Verificarea administrativă a achiziţiilor se realizează în baza rapoartelor tehnice de
progres și a documentelor justificative, privind stadiul desfășurării procedurilor de
achiziții care sunt transmise periodic de Promotorul de Proiect.
Pentru a efectua verificările administrative, Operatorul de Program are la dispoziție listele de
verificare a achizițiilor, care acoperă toate aspectele legate de procedura de atribuire și de
implementare a contractului.
La rândul său, Promotorul de Proiect poate utiliza listele de verificare privind achizițiile în
scopul întocmirii corecte a rapoartelor intermediare de progres, pentru a eficientiza
implementarea proiectului și pentru a evita eventualele abateri sau nereguli.
2. Verificările la sediul Promotorilor de Proiect au în vedere modul în care au fost
respectate reglementările privind achizițiile.
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În situațiile în care, în urma verificărilor, se constată încălcarea reglementărilor legale în
privința derulării procedurilor de achiziție publică, se vor aplica reduceri procentuale/corecţii
financiare, aşa cum au fost prezentate în Anexa la O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Se recomandă Promotorului de Proiect, indiferent de calitatea pe care o are (autoritate
contractantă sau beneficiar privat) să consulte Lista privind corecțiile financiare întocmită de
Operatorul de Program.
Promotorul de Proiect este singurul răspunzător de respectarea prevederilor
contractuale şi, implicit, de cele aferente procedurii de achiziţie!
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CAPITOLUL 6. MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
6.1. MONITORIZAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN GRANTURI SEE
Monitorizarea și verificarea modului de implementare a proiectelor finanțate din Granturi SEE se
realizează de către Operatorul de Program cu scopul de a analiza dacă Promotorul de Proiect
atinge obiectivele și indicatorii proiectului, ca urmare a unui management eficient, ce are la bază
respectarea contractului de finanțare și a cadrului legal aplicabil Programului.
Procesul de monitorizare începe după contractarea proiectelor și durează pe toată perioada de
implementare a acestora.
Operatorul de Program poate efectua verificări și pe o perioadă de 5 ani după aprobarea
raportului final al proiectului. În această perioadă va verifica, printre altele, respectarea de către
Promotorul de Proiect a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare cu privire la asigurarea
sustenabilității proiectului (inclusiv punerea în practică a măsurilor înscrise în dosarul
consolidat al cererii de finanțare și în răspunsurile date în etapele de verificare
administrativă/tehnico-financiară/pre-contractare).

Operatorul de Program va monitoriza continuu proiectele din punct de vedere administrativ,
tehnic, fizic şi financiar, prin intermediul instrumentelor de monitorizare și verificare, respectiv:
-

Monitorizare administrativă (pe bază de rapoarte / alte documente – rapoarte
intermediare și finale la nivel de proiect, rapoarte ad-hoc, documente justificative la
nivel de proiect etc., precum și corespondență electronică, convorbiri telefonice etc.);

-

Vizite de monitorizare, vizite ad-hoc;

-

Alte modalități (notificări, prelucrare și procesare de date statistice etc.).

6.2 MONITORIZAREA ADMINISTRATIVĂ
În cadrul acestui tip de monitorizare sunt incluse: monitorizarea pe bază de rapoarte sau prin
intermediul corespondenței telefonice, electronice etc.
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În cadrul monitorizării pe bază de rapoarte, instrumentele de bază sunt documentele furnizate de
către Promotorii de Proiect și anume:


Rapoarte intermediare de progres;



Rapoarte finale;



Rapoarte ad-hoc, alte raportări, informări etc.

6.2.1 Transmiterea rapoartelor intermediare de progres/ raportului final
Rapoartele de progres și raportul final trebuie prezentate în termenele asumate prin contractul
de finanțare, termene ce pot fi modificate numai în condițiile stipulate prin contract și prin actele
adiționale încheiate la acesta. Calendarul pentru transmiterea rapoartelor intermediare/ raportul
final la nivel de proiect este inclus în contractul de finanțare al proiectului.
În cazul în care data limită de transmitere a rapoartelor intermediare de progres / raportului final
cade într-o zi nelucrătoare, aceasta se va prelungi până la data următoarei zile lucrătoare.
În cazuri excepționale, solid justificate într-o notificare transmisă către OP, termenul limită de
raportare se poate decala, fără ca perioada de raportare să depășească 6 luni.
Raportul intermediar de progres / raportul final se transmite de PP la OP, unde este înregistrat la
registratura OP.
OP va solicita PP redepunerea raportului în termen de 5 zile lucrătoare dacă nu
îndeplinește cerințele minime de conformitate, respectiv:
a. raportul tehnic este completat integral;
b. raportul financiar este completat integral;
c. raportului intermediar de progres este însoțit de toate documentele justificative înscrise
în raportul tehnic/financiar;
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d. documentele justificative sunt îndosariate ordonat, pe categorii de cheltuieli, în ordinea
în care au fost înscrise în raportul tehnic/financiar, separate prin despărțitoare;
e. documentele justificative sunt numerotate;
f. documentele justificative poartă ștampila „Conform cu originalul” și semnătura
reprezentantului PP/ înlocuitorului desemnat al acestuia;
g. documentele justificative sunt însoțite de OPIS pentru fiecare dosar în parte;
h. documentele justificative sunt lizibile;
i) raportul și documentele sunt depuse și pe suport electronic (raportul atât în format
editabil cât și scanat).
Nerespectarea termenului de redepunere atrage respingerea raportului intermediar de
progres.
Toate documentele justificative elaborate într-o altă limbă decât limba română/engleză se vor
prezenta însoţite de traducerea în limba română/engleză, asumată prin semnătură şi ştampilă.

Documentele transmise în legătură cu o activitate, în anexa unui raport intermediar de
progres, nu vor fi mai fi transmise și la raportările ulterioare (ex: contractul de servicii
transmis pentru justificarea achiziției nu va mai fi transmis ca document justificativ și pentru
plățile efectuate ulterior în cadrul respectivului contract de servicii).

Alte cerințe privind transmiterea documentelor către Operatorul de Program:
Toate documentele întocmite de Promotorul de Proiect (adrese, notificări, rapoarte etc.) se
transmit Operatorului de Program la adresa: Unitatea de Management a Proiectului Ministerul Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, etaj 5, cam. 503, Sector 3, cod poștal 030833,
Bucureşti;
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Documentele pot fi transmise prin poștă, curierat rapid sau pot fi depuse personal la sediul
Operatorului de Program (adresa indicată la punctul 1);
Documentele se transmit doar în atenția Directorului OP și a Coordonatorului de Program.

Comunicarea prin e-mail cu Operatorul de Program se face prin utilizarea exclusivă a
adresei office@fonduri-patrimoniu.ro;

Toate documentele adresate Operatorului de Program, indiferent de modul de transmitere,
trebuie să fie însoțite de o adresă de înaintare cu număr de ieşire de la Promotorul de Proiect
(din ziua transmiterii și nu nr. anterior).

6.2.2 Verificarea rapoartelor intermediare de progres/raportului final
Operatorul de Program verifică și aprobă implementarea proiectului pe baza
informațiilor cuprinse în raportul intermediar de progres, drept pentru care se recomandă
întocmirea acestuia cu maxim de atenție, cât mai complet, detaliat, justificat și documentat
posibil pentru a nu exista riscul de neautorizare a cheltuielilor realizate.

RAPOARTELE INTERMEDIARE DE PROGRES trebuie să conțină toate informațiile
relevante cu privire la implementarea proiectului aferente perioadei de raportare. OP va verifica,
dar fără a se limita la acestea, următoarele aspecte principale:
Progresul tehnic al proiectului
 respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres din contractul de
finanțare;
 respectarea calendarului de implementare a activităților și a graficului achizițiilor;
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 respectarea de către Promotorul de Proiect a obligațiilor privind managementul eficient al
proiectului (tehnic, financiar, administrativ, al riscului) și a celorlalte obligații asumate
prin contractul de finanțare;
 modalitatea de implementarea a activităților din cererea de finanțare;
 procedurile de achiziții;
 modificările efectuate asupra proiectului;
 riscurile identificate la nivel de proiect;
 respectarea prevederilor Planului de publicitate (inclusiv măsurile de vizibilitate și
publicitate);
 implementarea de către Promotorul de Proiect a recomandărilor rezultate în urma
misiunilor de control / audit/ monitorizare/ verificare;
 concordanța dintre progresul tehnic și cheltuielile efectuate, precum și efectuarea
cheltuielilor în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului;
 gradul de realizare a indicatorilor și rezultatelor asumate prin cererea de finanțare, anexă
la contractul de finanțare;
 analiza concordanței sumei previzionate a fi cheltuite în perioada următoare de raportare
cu activitățile planificate.
Progresul financiar al proiectului:
 încadrarea cheltuielilor în linia bugetară și corelarea acestora cu planul de achiziții și
calendarul activităților proiectului;
 eligibilitatea cheltuielilor solicitate conform legislaţiei naţionale, Regulamentului,
Ghidului Solicitantului și contractului de finanțare;
 verificarea condiției ca realocările financiare făcute (dacă este cazul) între capitole și linii
bugetare să respecte prevederile contractului de finanțare și să fi fost notificate OP în
termen;
 verificarea procentului de cheltuielilor efectuate față de sumele încasate de la OP (nu se
va face o nouă plată decât dacă s-a atins cheltuit cel puțin 70% din totalul plaților
anterioare).
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Promotorul de Proiect va utiliza obligatoriu modelele de rapoarte intermediare de progres
(TEHNIC ȘI FINANCIAR) descărcate de pe site-ul Programului www.fonduri-patrimoniu.ro.

Verificarea raportului intermediar de progres/raportului final se face prin analiza aspectelor
cuprinse în următoarele liste de verificare (care pot fi descărcate de pe site-ul Programului
www.fonduri-patrimoniu.ro):
 Fișa cadru de verificare a raportului de progres;
 Fișa cadru de monitorizare a execuției lucrărilor (dacă este cazul);
 Fișa cadru de verificare a proiectului tehnic (dacă este cazul);
 Fișa cadru de verificare a cheltuielilor;
 Listele de verificare a achizițiilor.

6.2.3 Completarea raportului tehnic intermediar de progres
Raportul tehnic intermediar de progres conține, pe lângă informațiile de identificare, un număr
de nouă secțiuni pe care Promotorul de Proiect este obligat să le completeze:
1. Implementarea activităților proiectului – la această secțiune vor fi descrise pe scurt
acțiunile implementate în cadrul fiecărei activități în perioada de raportare precizată și
informații privind modificarea contractului de finanțare prin notificări și acte adiționale
aprobate de Operatorul de Program.
În completarea acestei secțiuni se va avea în vedere:
 nu trebuie să existe neconcordanțe între perioadele planificate din calendarul de activități
al cererii de finanțare şi perioada menţionată în raportul intermediar de progres;
 denumirea activităților și sub-activităților trebuie să fie identică celei din cererea de
finanțare anexă la contractul de finanțare;
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 perioada planificată de implementare este indicată în calendarul activităților pentru
fiecare activitate în parte (se vor avea în vedere secțiunile 2.10 și 2.11 din CF, modificate
prin notificări aprobate de Operatorul de Program);
 perioada de realizare se referă la lunile în care a fost derulată efectiv activitatea (aici se
observă dacă activitățile au fost realizate în avans față de graficul de implementare din CF,
modificat prin notificări/ solicitări de acte adiționale sau dacă o activitate a fost începută/
finalizată mai târziu, fără ca Operatorul de Program să fie notificat și fără ca modificarea
să fie aprobată).
Se vor atașa raportului documente justificative pentru activitățile derulate în
perioada de raportare (ex. fotografii, livrabile etc.).
2. Realizarea indicatorilor și calitatea rezultatelor – vor fi completate la această secțiune
rezultatele obținute ca urmare a implementării activităților /sub-activităților și informații
privind gradul de atingere a indicatorilor de rezultat.
Exemplu orientativ de completare a tabelului de la această secțiune:
Denumire

Denumire

activitate / sub-

rezultat

activitate

INDICATOR DE REZULTAT
Data

Valoare

Valoare

Valoare

Procent

planificată

prognozată

realizată

realizată

de

de

până la

în

realizare

realizare

ultimul

perioada

raport

de

aprobat

raportare

Activitatea 1.
Restaurarea și
conservarea
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monumentului
istoric…
lunile 1-2

1

0 (dacă este 1

Sub-activitatea

1 contract

1.1 Achiziţia

proiectare

primul

publică a

şi execuţie

raport)

antreprenorului

încheiat

100%

general
Activitatea...........
Subactivitatea…….

3. Achiziții publice
În cazul în care au fost lansate/ derulate achiziții în perioada de raportare, Promotorul de Proiect
va furniza informații succinte în tabelul de la această secțiune, raportat la graficul de
implementare a achizițiilor din cererea de finanțare modificat prin notificări/ solicitări de acte
adiționale aprobate de Operatorul de Program.

Operatorul de Program poate observa, urmare a verificării acestei secțiuni, abaterile de la
graficul de implementare a achizițiilor, situații de nerespectare a legislației privind achizițiile
aplicabile (ex: divizarea contractelor cu obiecte similare în contracte de valoare mică
invocându-se scopuri diferite), nereguli în derularea achizițiilor raportate.

Se vor atașa raportului toate dosarele aferente achizițiilor finalizate în perioada de
raportare.
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4. Informare și publicitate
La această secțiune vor fi descrise succint acțiunile de informare și publicitate derulate în
perioada de raportare, precum și stadiul de progres înregistrat în implementarea planului de
publicitate.
Se vor atașa raportului documente justificative pentru acțiunile derulate în
perioada de raportare (ex. fotografii, etc.).

5. Managementul riscurilor
Promotorul de Proiect va preciza dacă există modificări în ceea ce privește situația de risc a
proiectului, va prezenta modul în care au fost gestionați factorii de risc, precum și progresul
implementării planului de management a riscurilor.

6. Temele transversale și orizontale
La această secțiune vor fi prezentate informații concrete privind contribuția activităților
proiectului la temele transversale ale Programului (buna guvernare, dezvoltarea durabilă,
egalitatea de gen) și la prioritățile orizontale (promovarea toleranței, respectarea drepturilor
minorităților, inclusiv a populației rome, combaterea discursului instigator la ură, a rasismului,
extremismului, homofobiei, hărțuirii sexuale, traficului și violenței împotriva femeilor).
Se recomandă furnizarea unor informații concrete și nu doar înscrierea la această
secțiune a unei simple mențiuni precum: prin implementarea activităților….proiectul
contribuie la asigurarea bunei guvernări, dezvoltării durabile, egalității de gen.
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Se va face referire la modalitatea de îmbunătățire a situației populației rome (unde
este cazul).

7. Cooperarea bilaterală
Secțiunea se completează dacă proiectul se implementează în parteneriat cu organizații din
statele donatoare. Se va prezenta modul în care s-a derulat parteneriatul în perioada de raportare
(inclusiv eventuale dificultăți și probleme apărute, precum și modul de gestionare a acestora).
Este important să se completeze cât mai detaliat această secțiune, având în vedere
obligațiile asumate prin Acordul de parteneriat, implicarea partenerului în activități
conform cererii de finanțare și sumelor alocate conform bugetului. Se vor atașa documente
justificative (ex. fotografii, etc.).

8. Alte informații relevante
Se pot prezenta, de exemplu, informații privind veniturile generate din activitățile proiectului, în
interiorul perioadei de raportare și propuneri de activități suplimentare finanțabile din aceste
venituri. Se vor înscrie economiile realizate pe linii bugetare sub formă de tabel (ex. nr linie
bugetară, sumă inițială, economie).
Dacă nu există informații pentru o anumită secțiune se va menționa „NU ESTE
CAZUL”.

9. Progres financiar
La această secțiune se vor completa succint următoarele informații:
 valoarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare curentă – X lei.
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 situaţia soldului la data raportării: diferența dintre suma primită ca avans/pre-finanțare și
suma cheltuită în perioada de raportare. În acest sens, la raport se va atașa extrasul de
cont din ultima zi a perioadei de raportare care să ateste situația soldului.
 valoarea cheltuielilor pentru următoarea perioadă de raportare (nu se referă la perioada
în care s-a depus și este procesat raportul intermediar de progres, ci la perioada
care urmează celei în care a fost depus raportul de progres și au fost autorizate
cheltuielile).
Se va atașa extrasul de cont care să reflecte soldul contului aferent proiectului la
sfârșitul perioadei de raportare.

6.2.4 Completarea raportul financiar intermediar de progres
Raportul financiar conține un număr de 3 secțiuni pe care Promotorul de Proiect are obligația să
le completeze.
Cheltuielile raportate trebuie să fie justificate prin documente (a se vedea capitolul
Management financiar din prezentul manual) sau printr-un raport de audit (în cazul
partenerilor de proiect din statele donatoare).
În raportul financiar plățile efectuate vor fi înregistrate în lei. Pentru sumele în valută,
Promotorul de Proiect va utiliza cursul de schimb InforEuro aferent lunii în care s-a efectuat
plata.
Raportul financiar intermediar de progres urmărește structura bugetului, pe categorii şi tipuri de
cheltuieli și trebuie să cuprindă tipul, numărul şi data documentelor justificative, precum şi
valoarea cheltuielilor efectuate și solicitate spre decontare.
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Raportul financiar intermediar de progres cuprinde:
a) Secțiunea privind cheltuielile efectuate de Promotorul de Proiect în perioada de raportare


În coloana Denumire activitate / categorie de cheltuieli (linie bugetară) se va completa
denumirea cheltuielii. Ex: Cheltuieli realizare broșuri



În coloana Linie bugetară se va completa linia corespondentă din bugetul proiectului din
care se va suporta cheltuiala. Ex: Linia 4.1 Informare și publicitate



În coloana Suma disponibilă în buget pe linia bugetară se va înscrie suma aprobată în
buget (actualizată prin notificare sau act adițional, dacă este cazul). Ex: 2.000 lei. În
situația în care au fost efectuate cheltuieli în perioada anterioară de raportare se va trece
diferența dintre suma aprobată în buget și sumele autorizate și neautorizate de către OP.



În coloana Denumire furnizor se va înscrie numele furnizorului/prestatorului. Ex: S.C
Design S.R.L



În coloana Contract nr. și data se va înscrie nr. și data contractului încheiat cu
furnizorul/prestatorul de servicii. Ex: Contract nr. 7/22.04.2015



În coloana Nr. și data documentului justificativ se va înscrie nr. și data facturii/bonului
fiscal/altui document justificativ. Ex: Factura nr. 100/13.05.2015



În coloana Suma plătită în total, din care: se va înscrie valoarea din factură/bon fiscal/etc.
aferent. Ex: 1.495 lei



În coloana Suma plătită din Grant 85% (lei) se va înscrie suma ce reprezintă 85% din
suma plătită de PP în cazul entităților de drept public (autorități/instituții publice),
respectiv 85% din suma ce reprezintă finanțarea nerambursabilă în cazul entităților de
drept privat (ONG, unități de cult). Ex: 1.270,75 lei pentru entități de drept public;
1.130,97 lei pentru o entitate de drept privat având o rată a finanțării nerambursabile de
89% (se înmulțește 85% cu suma solicitată la rambursare înscrisă în ultima coloană).



În coloana Nr. și data documentului care atestă efectuarea plății (din Grant) se va înscrie
numărul și data fiecărui document care face dovada plății realizate în cadrul contractului.
Ex: OP nr. 15/14.05.2015; Extras de cont din data de 16.05.2015
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În coloana Suma plătită din contribuția națională 15% (lei) se va înscrie suma ce
reprezintă 15% din suma plătită de PP în cazul entităților de drept public
(autorități/instituții publice), respectiv 15% din suma ce reprezintă finanțarea
nerambursabilă în cazul entităților de drept privat (ONG, unități de cult). Ex: 224,25 lei
pentru entități de drept public; 199,58 lei pentru o entitate de drept privat având o rată a
finanțării nerambursabile de 89% (se înmulțește 15% cu suma solicitată la rambursare
înscrisă în ultima coloană).



În coloana Nr. și data documentului care atestă efectuarea plății (din contribuția națională)
se va înscrie numărul și data fiecărui document care face dovada plății realizate în cadrul
contractului. Ex: OP nr. 15/14.05.2015; Extras de cont din data de 16.05.2015



În coloana Suma rămasă per linie bugetară se va înscrie diferența dintre valoarea din
coloana Suma disponibilă în buget pe linia bugetară și cea din coloana Suma plătită în
total, din care:. Ex: 505 lei



În coloana Suma solicitată la rambursare (% finanțare nerambursabilă) se va înscrie
valoarea rezultată din înmulțirea sumei cheltuite în total de Promotorul de Proiect cu rata
finanțării nerambursabile menționată în contractul de finanțare la art. 3 alin. (1) lit. a). Ex:
1.495 lei pentru o entitate de drept public; 1.330,55 lei pentru o entitate de drept privat
având o rată a finanțării nerambursabile de 89%.

Cheltuielile indirecte se calculează ținând cont de suma stabilită prin bugetul proiectului și de
procentul calculat între valoarea cheltuielilor indirecte și valoarea cheltuielilor directe totale (ex.
2.000 lei cheltuieli indirecte și 350.000 total cheltuieli directe –> procent 0,57%. În fiecare raport
de progres Promotorul de Proiect poate solicita autorizarea unui procent de 0,57% din total
cheltuieli directe declarate; ex. total cheltuieli directe declarate 150.000 lei – cheltuieli indirecte
0,57%*150.000 lei = 855 lei).

În vederea autorizării, Promotorul de Proiect va indica

Operatorului de Program cheltuielile ce au fost efectuate.
Cheltuielile efectuate de partenerii din statele donatoare se autorizează pe baza unui raport de
verificare a cheltuielilor (elaborat de un auditor certificat și independent) ca și „proof of
93 | P a g e

expenditure”, în conformitate cu prevederile art. 7.13.5 din Regulamentul SEE. În concordanță
cu recomandărilor FMO, raportul de audit se poate depune o singură dată pentru cheltuielile
efectuate de partenerii din statele donatoare pe parcursul a două perioade de raportare, și nu la
fiecare raport intermediar de progres. Verificarea cheltuielilor efectuate de partenerii din statele
donatoare se va face prin raportare la valoarea totală a liniilor bugetare și în concordanță cu
prevederile Acordului de parteneriat.
Până la depunerea raportului elaborat în conformitate cu prevederile art. 7.13.5 din Regulamentul
SEE, cheltuielile efectuate de partenerii din statele donatoare vor rămâne „în curs de autorizare”,
dar vor fi acceptate de OP pentru calculul procentului de 70% cheltuieli efectuate din sumele
plătite de OP Promotorului.
Pentru cheltuielile efectuate de partenerul de proiect, în raportul financiar coloanele 1, 2, 3, 7, 8,
10, 12 și 13 se completează conform instrucțiunilor de mai sus, iar în restul coloanelor se va
înscrie numărul, data și emitentul raportului de audit/raportului financiar. Aceste informații se
completează pentru fiecare linie bugetară din care se solicită sume spre autorizare.
Urmare a primirii ofertelor financiare și a încheierii contractelor de servicii, furnizare, lucrări
este posibil să se înregistreze economii. Plata se va face corespunzător prețului contractelor
încheiate, iar pentru economiile certe înregistrate se poate solicita OP prin notificare realocarea
acestora sau introducerea de noi activități eligibile.
b) Secțiunea referitoare la necesarul de fonduri pe care Promotorul de Proiect urmează să le
cheltuiască în perioada următoare de raportare
Estimarea nu se face pentru perioada în care s-a depus raportul ci pentru următoarea (ex. raportul
depus este pentru perioada ianuarie-aprilie, perioada în care se depune raportul este mai-august,
iar estimarea se face pentru perioada septembrie–decembrie). Se va avea în vedere faptul că
avansul s-a acordat pentru primele 2 perioade de raportare, prin urmare PP are bani pentru
perioada curentă și solicită bani pentru următoarea.
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Promotorul de Proiect este responsabil de a asigura un cash-flow corespunzător
pentru proiect și de a face o estimare realistă pentru următoarea perioadă astfel încât să nu
existe sincope în implementarea proiectului din lipsă de fonduri.
Sumele estimate trebuie justificate și detaliate pe activități și costuri, pentru fiecare linie bugetară.
Estimarea trebuie să fie realistă și corespunzătoare activităților planificate în următoarea
perioadă de raportare.

Operatorul de Program va efectua plata pentru următoarea tranșă de prefinanțare doar dacă PP a cheltuit minim 70% din totalul sumelor primite anterior de la OP
(procentul se va aplica doar la suma cheltuită din Grant nu și din cofinanțarea privată a
PP).
c) Secțiunea privind veniturile generate din proiect în perioada de raportare.
Promotorul de Proiect va completa tabelul pus la dispoziție de Operatorul de Program cu toate
informațiile solicitate (cuantumul veniturilor obținute din activitățile proiectului, activități pentru
care vor fi folosite veniturile obținute în perioada de raportare).

6.2.5 Solicitarea de clarificări
Rapoartele intermediare și finale sunt verificate de către Operatorul de Program, care poate
solicita clarificări dacă detectează deficiențe (necorelări între raportul de progres și prevederile
contractului/ ultima raportare/ ultimul raport de monitorizare) sau dacă este necesară
transmiterea de către Promotorul de Proiect a unor documente justificative.
Operatorul de Proiect poate solicita și alte informații suplimentare utilizând, ca modalitate de
comunicare, corespondența electronică.
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Pentru transmiterea răspunsului la clarificări va fi acordat Promotorului de Proiect un termen
cuprins între 3-5 zile lucrătoare (funcție de complexitatea informațiilor solicitate).

După transmiterea de către Promotorul de Proiect a informațiilor adiționale solicitate, se reia
procesul de verificare de la momentul unde au fost descoperite neconcordanțele.

După finalizarea verificării raportului intermediar de progres, Promotorului de Proiect va primi o
notificare în care va fi informat cu privire la rezultatul verificării, sumele autorizate, sumele
rămase în curs de autorizare, sumele declarate neeligibile, sumele neautorizate și recomandări
cu privire la implementarea proiectului.

6.2.6 Raportul final
Întocmirea și transmiterea raportului final de către Promotorul de Proiect permite Operatorului
de Program evaluarea finală a proiectului şi are un rol esenţial în identificarea cheltuielilor
eligibile efectuate în cadrul proiectului. Raportul final acoperă perioada cuprinsă între începerea
proiectului și până la încheierea perioadei de eligibilitate a proiectului.
Operatorul de Program poate reține până la 10% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a
proiectului pentru plata soldului final, care va fi plătită în termen de 15 zile lucrătoare de la
aprobarea raportului final al proiectului.
Promotorul de Proiect va depune raportul final în termen de 30 zile calendaristice de la
data finalizării implementării proiectului, așa cum este stipulat în contractul de finanțare.
Documentul va include următoarele informații adiționale, a căror veridicitate este verificată
de Operatorul de Program, respectiv:
 realizarea obiectivului general al proiectului;
 informații privind principiile transversale și aspectele orizontale relevante pentru proiect;
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 îndeplinirea condiționalităților proiectului;
 măsuri de asigurare a sustenabilității acestuia;
 informarea privind managementul financiar al proiectului și concluziile auditului
financiar final.

6.2.7 Rapoartele ad-hoc/alte informări
Rapoartele ad-hoc și/sau alte informări sunt elaborate de către Promotorii de Proiect la cererea
Operatorului de Program și vor fi transmise în formatul solicitat de către acesta, în funcție de
necesitatea de raportare.
Acolo unde este cazul (în vederea asigurării sustenabilității investițiilor în echipamente și/sau în
alte bunuri în cadrul proiectului), OP verifică îndeplinirea conformității implementării
proiectului cu obligațiile specifice asumate prin contractele de finanțare, în conformitate cu
prevederile Regulamentului, Acordului de Implementare a Programului. După finalizarea
proiectului, OP va solicita PP informări / raportări privind asigurarea sustenabilității proiectului,
acolo unde este cazul, în conformitate cu prevederile Acordului de Implementare a Programului
și a Regulamentului SEE.
Reprezentanții Operatorului de Program pot efectua monitorizarea implementării proiectului și
prin intermediul corespondenței telefonice sau electronice (e-mail), în cazul problemelor apărute
inopinat sau în cazul solicitărilor de informații sau de documente suplimentare din partea OP.

6.3 VIZITELE DE MONITORIZARE
Scopul vizitei de monitorizare
Vizitele de monitorizare sunt efectuate de către reprezentanți ai Operatorului de Program la locul
de implementare al activităților din proiect și/sau la sediul Promotorului de Proiect/partenerului
de proiect.
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Scopul vizitei este de a determina progresul fizic înregistrat în implementarea proiectului
(inclusiv verificarea conformităţii între situaţia descrisă în rapoartele de progres şi situaţia reală a
implementării activităților), în conformitate cu termenii din contractul de finanțare.
În cadrul vizitelor de monitorizare la locația proiectului Operatorul de Program, prin
reprezentanții săi, va derula activități precum:
- Verificarea implementării proiectului în conformitate cu Regulamentul de implementare,
contractul de finanțare, cadrul legal, inclusiv instrucțiuni, ghiduri, proceduri aplicabile
etc.;
- Verificarea progresului fizic efectiv realizat al proiectului;
- Verificarea conformității dintre situația descrisă de Promotorul de Proiect în rapoartele
intermediare și finale de progres și în documentele suport, pe de o parte și realitatea din
teren, pe de altă parte;
- Verificarea existenței echipamentelor/bunurilor achiziționate în conformitate cu
procedurile și contractele de achiziții publice și a exploatării acestora în conformitate cu
regulile acordării finanțării și cu scopul pentru care au fost achiziționate;
- Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și a
impactului rezultatelor proiectului raportat la obiectivele acestuia;
- Verificarea modului de colectare și arhivare a documentației de proiect în conformitate cu
cadrul legal, inclusiv instrucțiuni, ghiduri, proceduri aplicabile etc.;
- Identificarea eventualelor probleme care au apărut/pot apărea pe durata implementării
proiectului. În baza celor constatate se vor formula recomandări privind măsurile de
remediere.
În cadrul vizitei de monitorizare reprezentanții Operatorului de Program pot solicita și verifica
dosarele martor, care trebuie să conțină toate documentele originale depuse la OP, de la
depunerea proiectului până la momentul vizitei.
Derularea vizitei de monitorizare
Toate proiectele individuale mari vor fi vizitate cel puțin o dată pe an.
În cazul proiectelor mici, selecția celor care vor fi vizitate se va face în funcție de gradul de
complexitate și analiza riscului, efectuată de Operatorul de Program.
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Vizita de monitorizare se efectuează după informarea oficială a Promotorului de Proiect cu
maxim 5 zile lucrătoare în avans. Acestuia i se transmite și lista documentelor care trebuie
pregătite și puse la dispoziția experților OP în vederea verificării.
Pentru ca scopul vizitei să fie atins, este important ca persoanele responsabile de
implementarea proiectului din partea Promotorului de Proiect să fie disponibile pe durata
vizitei.
După efectuarea vizitelor la fața locului, reprezentanții Operatorului de Program întocmesc
raportul vizitei de monitorizare.
Rapoartele de monitorizare includ în general informații despre progresul tehnico-financiar al
implementării proiectului, verificarea eligibilității cheltuielilor, stadiul față de obiectivele
asumate, atingerea indicatorilor, constatările, recomandările, observațiile și măsurile de
remediere, însoțite de un calendar de termene de realizare.
Raportul de monitorizare incluzând recomandările privind implementarea proiectului, observații
și/sau măsuri de remediere va fi transmis PP. Acesta trebuie să confirme primirea raportului de
monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care i-a parvenit și să remită
Operatorului de Program un răspuns de acceptare a măsurilor pe care trebuie să le implementeze.
În cazul în care are obiecțiuni cu privire la raport, Promotorul de Proiect le va transmite
Operatorului de Program, argumentat și însoțite de documente justificative, în termen de 5 zile
lucrătoare.

6.4 ALTE MODALITĂȚI DE MONITORIZARE
Monitorizarea proiectelor se realizează și prin următoarele modalități:
-

gestionarea, analiza și prelucrarea datelor statistice referitoare la proiecte în scopul
menținerii și actualizării bazei de date pentru raportare a Operatorului de Program, în
conformitate cu Regulamentul Mecanismului financiar SEE;
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-

revizuiri/modificări ale proiectului – acestea se fac în conformitate cu prevederile
contractului de finanțare;

-

verificări suplimentare – OP poate efectua astfel de verificări pe durata implementării
proiectului în momente considerate relevante sau ori de cate ori este necesar atunci când
apar necorelări între datele transmise de Promotorul de Proiect și cele constatate de către
OP, când există suspiciuni de nereguli etc. După efectuarea verificărilor suplimentare, se
întocmesc rapoarte ad-hoc incluzând constatările, recomandările, observațiile și măsurile
de remediere, dacă este cazul.

-

sistemul DORIS.

6.5 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE
În cazuri temeinic justificate, Promotorul de Proiect poate solicita, după data semnării
contractului de finanțare, modificarea contractului de finanțare, fără a fi afectat scopul
proiectului, fără a se pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile și în
condițiile respectării cadrului legal aplicabil Programului.
Modificarea contractului de finanțare se face în condițiile stipulate în contract la art. 3 și 19.
Pentru modificarea contractului de finanțare, Promotorul de Proiect poate transmite Operatorului
de Program notificări sau solicitări de acte adiționale prin utilizarea obligatorie a formularelor
standard de notificare sau solicitare act adițional disponibile pe site-ul www.fonduripatrimoniu.ro.
Promotorul de Proiect trebuie să solicite încheierea unui act adiţional în următoarele situații:
a) modificări ale bugetul proiectului, între capitole bugetare, care depăşesc valoarea de 10%
din capitolul bugetar afectat de reducere;
b) includerea de noi activităţi eligibile care să contribuie la atingerea rezultatelor,
indicatorilor şi obiectivelor specifice ale proiectului;
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c) modificarea planului de achiziţii publice aprobat iniţial în cadrul proiectului, în situația în
care intervin modificări cu privire la tipul procedurii de achiziție ce se impune a fi
aplicată;
d) modificări ale statutului Promotorului de Proiect și/sau reorganizarea acestuia;
e) modificări în structura parteneriatului.
Pentru toate celelalte cazuri se depun notificări simple.
Modificările contractului de finanțare pot fi inițiate numai în perioada de implementare a
proiectului, iar Operatorul de Program își rezervă dreptul de a aproba sau de a respinge
justificat, după caz, solicitările formulate de Promotorul de Proiect.
În acest sens, Operatorul de Program va verifica, utilizând Lista de verificare a notificărilor
(disponibilă pe site-ul www.fonduri-patrimoniu.ro) dacă solicitarea de modificare a contractului
aferentă cererii de finanțare:
-

este bine justificată;

-

nu are drept cauză managementul defectuos al proiectului, inclusiv cel financiar;

-

nu afectează scopul, obiectivele, rezultatele proiectului;

-

nu pune în pericol stabilitatea financiară a proiectului.

OP poate solicita PP clarificări în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În acest
caz, aprobarea modificării este condiționată de răspunsul la clarificări.
Transmiterea, verificarea și aprobarea sau respingerea notificărilor
1. Notificarea va fi completată conform formatului standard pus la dispoziție de Operatorul
de Program;
2. Semnăturile persoanelor autorizate pe formatul tipărit nu se vor aplica pe pagini goale
(semnături în alb); Notificarea trebuie să fie înregistrată la Promotorul de Proiect la data
transmiterii prin e-mail;
3. Notificarea trebuie să fie însoțită de documente justificative și secțiunile modificate din
anexele la contractul de finanțare;
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4. Documentele justificative transmise în copie vor avea înscrisă mențiunea „conform cu
originalul”, însoțită de semnătura reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite și
ștampila organizației;
5. Secțiunile modificate din anexele la contractul de finanțare vor fi semnate (de către
reprezentantul legal/ persoana împuternicită) și ștampilate pe fiecare pagină;
6. Notificarea, eventualele documente justificative și secțiunile modificate din anexele la
contractul de finanțare se transmit în format scan pe adresa de e-mail a Operatorului de
Program (office@fonduri-patrimoniu.ro) în atenția Directorului OP și a Coordonatorului
de Program și prin poștă (la adresa de corespondență a Operatorului de Program) în
termenele menționate mai sus;
7. În urma analizei notificărilor și a anexelor, Operatorul de Program poate solicita
clarificări și informații suplimentare, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea
documentelor;
8. Aprobarea modificării este condiționată de răspunsul la clarificări, transmis de
Promotorul de Proiect în termenele solicitate de Operatorul de Program;
9. Notificarea privind modificarea contractului de finanțare poate fi aprobată tacit dacă
Operatorul de Program nu solicită clarificări în termen de 10 zile lucrătoare sau nu
transmite o notificare de respingere;
10. Operatorul de Program poate respinge notificarea în cazuri temeinic justificate, decizia
urmând a fi comunicată în scris Promotorului de Proiect.

Pentru a evita probleme legate de eligibilitate a cheltuielilor și respingere a
notificărilor, Promotorul de Proiect trebuie să analizeze cu responsabilitate modificările pe care
le solicită, să le justifice detaliat, să le transmită în termenele menţionate.
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6.6 ARHIVAREA DOCUMENTELOR
Promotorii de Proiect trebuie să păstreze toate documentele întocmite în implementarea
proiectului pentru a garanta o pistă de audit corespunzătoare, care să permită verificarea
documentelor originale de către instituții cu competențe în verificare/ auditare/ control.
Promotorii de Proiect și partenerii lor (unde este cazul) sunt obligați să acorde acces imediat și
deplin la orice informații, documente, persoane relevante și locații legate de operațiuni în cadrul
proiectului, reprezentanților OP, Punctului Național de Contact, Autorităţii de Audit, Autorităţii
de Certificare, CMF, Consiliului de Auditori AELS sau oricărei entităţi desemnate de către
aceste organizații în scopul de a efectua monitorizarea, auditul, controlul sau evaluarea, fără a
aduce atingere limitărilor care rezultă din legislația națională aplicabilă.
Documentele vor fi în păstrate în condiţii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii,
degradării, sustragerii pentru o perioadă de 5 ani de la aprobarea raportului final al
proiectului și vor fi arhivate separat de alte documente rezultate din activitatea curentă a
Promotorului de Proiect.

Arhivarea se va face:
a) pe suport de hârtie, în dosare speciale de arhivă;
Promotorul de Proiect are obligația păstrării și arhivării unui exemplar original din:
-

dosarul cererii de finanțare și toate răspunsurile la solicitările de clarificări;

-

contractul de finanţare (cu toate anexele şi modificările aferente acestuia);

-

rapoartelor transmise (cu toate documentele justificative, inclusiv documente ce rezultă
din clarificări și comunicarea cu Operatorul de Program);

-

orice alt document transmis către Operatorul de Program.

Dosarele trebuie păstrate în bibliorafturi etichetate corespunzător pentru o perioadă de 5 ani
de la aprobarea raportului final al proiectului.
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Se recomandă, de asemenea, ca dosarele şi locurile de păstrare/ arhivare a documentelor să
fie identificate prin etichete care conţin elemente de identificare a proiectului/ contractului.
b) în format electronic
Promotorul de Proiect trebuie să se asigure arhivarea tuturor documentelor enumerate mai
sus și pe suport electronic cu respectarea condiţiilor de securitate. Arhivarea pe suport
electronic se face pe CD-uri/ DVD-uri/ memorii externe.
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CAPITOLUL 7. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Managementul calității în proiecte include procesele și activitățile organizației prestatoare prin
care să se asigure că proiectul răspunde necesităților pentru care a fost întreprins.
Calitatea reprezintă „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește
cerințele”1.
Planificarea calității este procesul de identificare a cerințelor și/sau standardelor referitoare la
calitate aplicabile pentru proiect sau produs, și documentarea modului în care proiectul/ produsul
își va demonstra conformitatea cu acestea.
 Se va stabili o persoană responsabilă pentru realizarea fiecărei activități în vederea
asigurării unui grad ridicat de calitate.
 Se vor defini criterii de măsurare a calității pentru fiecare activitate și fiecare
livrabil aferent contractelor încheiate în cadrul proiectului.

La momentul elaborării proiectului (inclusiv în etapa de verificare administrativă/
tehnico-financiară/ precontractare) pentru fiecare produs/ serviciu s-au stabilit cerințe/
condiții/ specificații tehnice. Atenție la corelarea dinte acestea și cererile de ofertă/ caietele de
sarcini (ex. nr de pagini traducere din limba norvegiană în limba romană etc.).
Efectuarea controlului calității este procesul de monitorizare și înregistrare a rezultatelor
execuției activităților în vederea evaluării execuției și recomandării schimbărilor necesare.
Controlul calității este făcut pe tot parcursul proiectului.
 Promotorul de Proiect se va asigura că activitățile se derulează în termenele asumate și că,
la final, obiectivele proiectului și rezultatele estimate au fost obținute;

1

Organizația internațională pentru standardizare. 2005. ISO 9000
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 Promotorul de proiect urmărește realizarea în totalitate a indicatorilor asumați prin
contractul de finanțare. Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea
totală sau parţială a finanţării acordate;
 Managementul riscului este asigurat pe toată durata implementării proiectului (se va avea
în vedere gestionarea riscurilor privind achizițiile publice, performanțele proiectului, a
celor financiare etc.).
Pentru produse/servicii controlul calității implică verificarea livrabilelor primite comparativ cu
cerințele ce au stat la baza semnării contractului (ex. pentru un studiu – capitole solicitate, nr. de
pagini, informații necesare, grafice etc.; pentru un produs – parametrii de performanță etc.).
Doar în urma unei verificări atente și detaliate Promotorul de Proiect va aproba livrabilele
sau va recepționa bunurile/serviciile/lucrările contractate.
 În vederea autorizării cheltuielilor, pe baza informațiilor și documentelor justificative
primite de la Promotorul de Proiect, Operatorul de Program va verifica îndeplinirea
cerințelor de calitate atât cu privire la activitățile proiectului cât și referitoare la bunurile/
serviciile/ lucrările achiziționate.
 Dacă Operatorul de Program consideră că o activitate nu a fost implementată
corespunzător, niciuna dintre cheltuielile aferente nu vor fi autorizate.

În cadrul oricărui proiect elementul central pentru orice activitate/ proces/ document
elaborat trebuie să fie CALITATEA, factor definitoriu ce va contribui la succesul și
sustenabilitatea proiectului.
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CAPITOLUL 8. INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Comunicarea trebuie să fie: limpede, concisă, completă, exhaustivă, înţeleasă de cel care o
primeşte. Comunicarea trebuie să ajungă la persoanele potrivite sau care trebuie să primească o
anumită informaţie, iar sistemul trebuie să conţină acele elemente care să permită înregistrarea,
precum şi confirmarea faptului că o anumită informaţie a fost comunicată, respectiv primită.
Managementul comunicării
 PP se va asigura în permanență că datele de contact din cererea de finanțare sunt valide și
le va actualiza, dacă este cazul;
 Promotorul de Proiect va aduce la cunoștința Operatorului de Program situațiile în care
sunt schimbate persoanele de contact precum și datele de identificare și de contact ale
înlocuitorului;
 În situația în care managementul de proiect este asigurat de un prestator de servicii
externalizat, Promotorul de Proiect va comunica Operatorului de Program datele de
contact ale persoanei care îndeplinește funcția de manager de proiect;
 În comunicarea cu Operatorul de Program, Promotorul de Proiect va folosi adresa de email office@fonduri-patrimoniu.ro.
Informarea și publicitatea
În cadrul proiectelor finanțate din Granturi SEE, prin intermediul acțiunilor de informare și
publicitate se urmărește asigurarea transparenței și a vizibilității finanțării acordate, pentru un
public cât mai larg, la nivel național, regional și local.
Responsabilităţile Promotorilor de Proiect cu privire la măsurile de informare şi publicitatea
rezidă din:
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 Communication and Design Manual elaborat de Comitetul Mecanismului Financiar
(disponibil

pe

site-ul

http://www.fonduri-patrimoniu.ro

sau

pe

site-ul

http://www.eeagrants.ro/documents/10181/13808/CommunicationManuel.pdf);
 Planul de publicitate aferent proiectului;
 Manualul de identitate vizuală elaborat de Operatorul de Program - http://www.fonduripatrimoniu.ro/proiecte_doc_90_documente-implementare_pg_0.htm;
 Contractul de finanțare.
Pentru implementarea măsurilor de informare și publicitate, Promotorul de Proiect va avea în
vedere o serie de responsabilități principale care îi revin, precum:
 obligația de a face publice informațiile referitoare la proiectul finanțat din Granturi SEE;
 respectarea obligațiilor de informare și publicitate în conformitate cu Regulamentul
privind Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014 și cerințele
de informare și publicitate din Anexa 4 la acesta;
 adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea Planului de publicitate asumat în
cererea de finanțare;
 respectarea pentru toate materialele de informare și publicitate a cerințelor prevăzute în
Communication and Design Manual, prezentate în sinteză și în Manualul de identitate
vizuală;
 menționarea în cadrul oricărei activități de comunicare publică a faptului că proiectul a
primit finanţare din Granturi SEE, în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și natural“ și afişarea corespunzătoare a elementelor
de vizibilitate (funcție de specificul activității de comunicare);
 asigurarea accesului cât mai larg și facil a grupului țintă la informațiile referitoare la
proiect, obiective, activități și rezultate estimate/obținute (în funcție de momentul
comunicării);
 transmiterea către Operatorul de Program, odată cu rapoartele intermediare de progres, a
cel puțin 1% din numărul materialelor de informare și publicitate realizate în cadrul
proiectului;
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 notificarea Operatorului de Program, cu cel puțin 14 zile în avans, cu privire la
evenimentele de promovare pe care urmează să le realizeze, în conformitate cu
prevederile Planului de publicitate al proiectului;

Urmare a notificării, ofițerul de comunicare din cadrul Operatorului de Program poate
participa la evenimente pentru a verifica la fața locului îndeplinirea obligațiile de informare și
publicitate asumate de către Promotorul de Proiect.
 plasarea de etichete (realizate conform cerințelor din Communication and

Design

Manual și Manualul de identitate vizuală) pe partea vizibilă a mijloacelor fixe
achiziționate pe parcursul implementării proiectului;
 instalarea unui panou temporar la locația proiectului pe durata implementării proiectului
(dacă aceste costuri au fost prevăzute în bugetul proiectului) și înlocuirea acestuia cu o
placă permanentă, vizibilă, de dimensiuni semnificative, în termen de maxim 6 luni de la
încheierea proiectului. Panoul și placa permanentă vor fi realizate conform cerințelor din
Communication and Design Manual și Manualul de identitate vizuală;
 derularea activităților informative cu privire la proiect, progresul activităților și
rezultatele obținute în derularea proiectului (conferințe/evenimente de presă pentru
marcarea începutului și/sau încheierea proiectului și dacă, este cazul, seminar de progres
destinat beneficiarilor);
 implementarea măsurilor de informare online din planul de publicitate prin intermediul
unui website dedicat proiectului sau a unei secțiuni dedicate proiectului pe un website
existent, pe care vor fi publicate informații actualizate în variantă bilingvă (RO/EN);
 verificarea de către persoanele responsabile cu acțiunile de informare și publicitate din
echipa de implementare (internă/externă)/experți contractați a realizării activităților de
informare și promovare specifice, asumate prin cererea de finanțare;
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 transmiterea, odată cu rapoartele intermediare/finale de progres de eșantioane ale
principalelor materiale de publicitate elaborate, conform planurilor de publicitate aferente
proiectelor;
 descrierea, în raportul intermediar/final, a activităților de promovare sau diseminare a
rezultatelor obținute.
Se recomandă Promotorilor de Proiect să transmită Operatorului de Program
machetele materialelor publicitare (însoțite de o adresă oficială, de preferință) pentru verificare,
formulare de observații și avizare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de producerea lor.
În situația în care materialele de promovare și informare au fost date în producție, fără avizul
Operatorului de Program iar acesta constată, ulterior, că nu au fost respectate regulile stabilite în
Communication and Design Manual și în Manualul de identitate vizuală, cheltuielile efectuate
de Promotorul de Proiect nu vor fi considerate eligibile și nu vor fi autorizate la plată.

Mediul on-line
Website-urile dedicate proiectelor finanțate prin Program vor constitui un important canal de
comunicare și de informații despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului. Pe website-ul
proiectului vor fi postate materiale informative, fotografii, materiale multimedia etc.

Informațiile trebuie să fie permanent actualizate pentru a se putea realiza o publicitate
corespunzătoare a proiectului atât în România cât și în statele donatoare.
Pentru a asigura o vizibilitate cât mai bună a programului și a proiectului finanțat, se recomandă
amplasarea la loc vizibil a logo-ului EEA Grants, logo-ului aferent Programului și a linkurilor către website-urile www.eeagrants.org și www.fonduri-patrimoniu.ro. Aceste reguli vor fi
respectate și în cazul publicării unor articole pe bloguri sau pe rețele social media.
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În cazul în care pagina proiectului reprezintă o secțiune a unui website existent,
Promotorul de Proiect se va asigura că pe pagina principală a site-ului va exista un link
semnalizat corespunzător cu trimitere către aceasta.
În vederea unei monitorizări cât mai eficiente a numărului de vizitatori se recomandă utilizarea
unui contor de trafic.
Recomandări privind implementarea evenimentelor de promovare:
 alcătuiți o listă de persoane pe care doriți să le aveți prezente la eveniment și transmitețile invitații de participare;
 transmiteți invitații și actorilor locali interesați de activitățile și rezultatele proiectului;
 invitați, la evenimentele pe care le organizați, jurnaliști din mass-media locală pentru a vă
asigura că publicul larg este informat cu privire la activitățile planificate/realizate,
rezultatele estimate/realizate;
 centralizați confirmările de participare la eveniment și întocmiți liste de prezență;
 întocmiți, opțional, liste cu materialele promoționale împărțite participanților la
eveniment, pentru a justifica diseminarea materialelor publicitare;
 întocmiți mape pentru invitați, în care includeți agenda evenimentului, materialele de
informare și promovare pe care intenționați să le diseminați în cadrul proiectului, alte
materiale informative etc.;
 pentru invitații din mass-media pregătiți mape de presă, în care includeți materiale cu
informații despre proiect, comunicate de presă referitoare la eveniment, prezentări ale
evenimentului și ale proiectului etc.;
 publicați anunțuri/știri/informări pe website-urile proiectului, Promotorului de Proiect,
partenerilor, pe rețelele de socializare, cu câteva zile înaintea derulării evenimentului;
 păstrați la sediul Promotorului de Proiect un exemplar al publicației în care a fost inserat
comunicatul de presă, pentru raportări și verificări la fața locului;
 faceți fotografii în timpul evenimentului și postați-le pe website-ul dedicat proiectului, pe
cele ale Promotorului de Proiect și ale partenerilor, pe rețelele de socializare;
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 întocmiți un dosar de presă în care includeți toate știrile difuzate în mass-media care fac
referire la eveniment, înainte și după desfășurarea acestuia;
 transmiteți Operatorului de Program link-uri cu adresele la care pot fi găsite știrile
publicate/difuzate ulterior evenimentului.

Informațiile prezentate la această secțiune au caracter orientativ pentru Promotorii de
Proiect. Organizarea și derularea evenimentelor poate implica și derularea altor activități,
funcție de specificul proiectului și de informațiile înscrise în cererea de finanțare.
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CAPITOLUL 9. NEREGULI ȘI CREANȚE

9.1 DEFINIȚIE. EXEMPLE DE NEREGULI
În legislația românească, neregula este definită prin O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, se consideră neregulă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în
raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor
angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a
beneficiarului finanțării, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetele donatorilor
publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită
necuvenit (art. 2, alin. 1, lit. a, O.U.G. nr. 66/2011).
Pentru finanțările acordate din Granturi SEE, Operatorul de Program desfășoară activități de
constatare a neregulilor, de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli și de recuperare a
acestora. Săvârșirea unor nereguli de către Promotorul de Proiect poate avea consecințe
financiare,

Operatorul

de

Program

putând

declara

anumite

cheltuieli

ca

fiind

neeligibile/neautorizate sau aplica reducerea corespunzătoare a finanțării acordate.
Ratele reducerilor procentuale sunt stabilite prin H.G. nr. 519/28.06.2014 atât pentru
Promotorii de Proiect publici cât și pentru cei privați (aplicabile fiind pentru privați și
prevederile OMFE nr. 1120/2013).

Exemple de nereguli
 În evidențele contabile:
-

lipsesc documente;

-

documente întocmite incorect;
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-

documente întocmite în fals – suspiciune de fraudă.

 Neeligibilităţi/neautorizări:
-

activitatea desfășurată și raportată este neeligibilă în raport cu cerințele programului;

-

cheltuiala efectuată este neeligibilă/neautorizată în raport cu cerințele programului.

 Nereguli privind finanţarea și documentele justificative prezentate:
-

dubla finanțare;

-

refuzul acceptării controlului documentelor contabile la sediul Promotorului de Proiect;

-

nerespectarea prevederilor contractului de finanțare cu privire la finanțarea acordată;

-

cheltuieli nejustificate și/sau excesive ori imprudente;

-

cheltuieli în afara perioadei de implementare a proiectului;

-

venituri nedeclarate;

-

plăți efectuate incorect;

-

documente justificative falsificate – suspiciune de fraudă.

 Nereguli privind achizițiile publice
-

nepublicarea anunțului de participare;

-

divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii;

-

nerespectarea termenelor stabilite prin documentația de achiziție;

-

stabilirea de criterii de selecție/atribuire ilegale sau discriminatorii;

-

specificații tehnice discriminatorii;

-

definirea insuficientă a obiectului contractului;

-

modificarea criteriilor de selecție după deschiderea ofertelor, determinând favorizarea
unor participanți;

-

nerespectarea principiului transparenței și al tratamentului egal;

-

negocierea în cursul procedurii de atribuire;

-

procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în urma
căreia condițiile enunțate în anunțul de participare sau în documentația de atribuire au
fost modificate;

-

conflictul de interese;
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-

modificarea substanțială a contractului în raport cu anunțul de participare sau cu
documentația de atribuire;

-

reducerea obiectului contractului.

 Activităţi planificate prin proiect, măsuri stabilite de Operatorul de Program sau de alte
autorităţi competente neimplementate sau nefinalizate;
 Declaraţii falsificate – suspiciune de fraudă;
 Nerespectarea prevederilor contractuale privind asigurarea cofinanţării;
 Corupţie – suspiciune de fraudă.

9.2 TIPURI DE NEREGULI
Neregula neintenţionată
Poate fi determinată de acțiuni produse din neglijenţă sau din cauza încălcării fără voie a
legislației în vigoare. În asemenea situații poate fi vorba de greşeli şi erori cauzate de neglijenţă,
nereguli rezultate din neînțelegerea definițiilor mediului de control sau a sistemului de
management financiar etc.
Neregula intenţionată (FRAUDA)
Este definită drept un act intenţionat sau de omisiune care urmărește obţinerea ori utilizarea de
către organisme de drept public sau de drept privat a fondurilor acordate din Granturi SEE și din
contribuția națională. În această categorie se pot încadra furtul, corupția, contabilitatea falsă.
Neregula sistemică și accidentală
Neregula sistemică apare în cazul unui management şi sistem de control eronat/defectuos, care
nu respectă legislația în vigoare;
Neregula accidentală apare în cadrul unei activități fără să afecteze întregul sistem de control
intern.
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Neregulă specifică
Apare în legătură cu o activitate specifică, dar nu reprezintă o deficiență la nivelul întregului
sistem de control.
Nereguli fără impact financiar
Sunt erori, acțiuni ale Promotorului de Proiect realizate înainte de plata de către/către Promotorul
de Proiect. Netransmiterea în termenele prevăzute în contractele de finanțare/actele adiționale la
acestea a rapoartelor intermediare de progres se încadrează în această categorie de nereguli.

9.3 FRAUDA. SUSPICIUNEA DE FRAUDĂ
Convenţia încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul de instituire a Uniunii Europene,
privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene defineşte frauda drept:
-

act sau omisiune intenţionată legată de utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau
documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect deturnarea sau reţinerea
incorectă de fonduri;

-

nedezvăluirea de informaţii şi încălcarea unei obligaţii specifice, cu acelaşi efect;

-

utilizarea improprie a acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost iniţial
acordate.

Formularea înşelăciune intenţionată este cea care deosebeşte frauda de „neregulă“.
Suspiciunea de fraudă
Suspiciunea de fraudă este o neregulă care a făcut obiectul unei constatări primare administrative,
ce a generat iniţierea unei proceduri pentru a determina existenţa unui comportament intenţionat,
respectiv existenţa unei fraude.
Suspiciunea de fraudă apare în momentul în care sunt descoperite:
 declaraţii false, facturi false, contabilitate falsă şi în special ascunderea unor informații;
 facturi fictive, emise pentru bunuri,servicii sau lucrări care nu au fost achiziţionate/
prestate;
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 facturi emise de firme fictive;
 facturi emise în duplicat;
 aceleaşi facturi transmise pentru justificarea cheltuielilor din proiecte diferite;
 facturi emise pentru sume incorecte, majorate nejustificat;
 transferuri frauduloase de fonduri în alte conturi decât cele declarate;
 înregistrări contabile sau documente justificative falsificate sau modificate.
Exemple de fraudă
 manipularea intenționată a declarațiilor financiare (raportarea incorectă a veniturilor);
 deturnarea de bunuri tangibile sau intangibile (rambursări frauduloase de cheltuieli);
 acte de corupție (mită, trafic de influență, manipularea procedurilor de cerere de oferte,
nedeclararea conflictelor de interese, deturnare de fonduri).

Surse de depistare a fraudei pot fi:
 rapoarte ale vizitelor de monitorizare planificate sau ad-hoc desfășurate la Promotorii de
Proiect, beneficiari ai finanţărilor din Granturi SEE;
 sesizări interne ale personalului Operatorului de Program cu atribuţii de control, de
validare şi de monitorizare, inclusiv autosesizările;
 sesizări externe, primite la sediul Operatorului de Program sau prin e-mail;
 rapoarte de audit extern, efectuate de echipele de audit ale Autorităţii de Audit;
 rapoarte de control extern, efectuate de Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF);
 rapoarte ale ANRMAP;
 rapoarte ale auditorilor externi;
 sesizări ale oricăror altor autorităţi naţionale competente.
Frauda se investighează de către organele abilitate conform prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 și
ale Legii nr. 78/2000.
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9.4 MĂSURI DE PREVENIRE A APARIȚIEI NEREGULILOR/FRAUDELOR
 implementarea unui sistem de management şi control în care sunt prevăzute
responsabilităţi clare, alocarea şi separarea funcţiilor în cadrul fiecărei organizații, sistem
care să asigure prevenirea, identificarea, raportarea, monitorizarea posibilelor nereguli;
 organizarea şi exercitarea activităţii de control şi de identificare şi gestionare a riscurilor,
în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare;
 utilizarea de reguli şi proceduri în activitate care să asigure respectarea următoarelor
principii:
-

buna gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei;

-

respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal;

-

transparenţa în legătură cu aplicarea procedurii de acordare a Granturilor SEE;

-

prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese.

 respectarea legislației în vigoare în derularea procedurilor de achiziţie publică;
 informarea permanentă cu privire la modificările legislative aplicabile;
 implementarea corespunzătoare şi la timp a recomandărilor formulate de organismele de
control şi audit.

9.5 SESIZAREA ŞI RAPORTAREA NEREGULILOR
Orice persoană care deţine informaţii privind nereguli în desfășurarea proiectelor finanţate din
Granturi SEE poate transmite sesizări utilizând adresa de alertare sesizări@fonduri-patrimoniu.ro.
Pentru a fi acceptate, sesizările trebuie să conţină un minim de date referitoare la aria, denumirea
proiectului, beneficiarul, valoarea financiară a sesizării.
În acest sens, se recomandă utilizarea formularului standard postat pe site-ul oficial al
Operatorului de Program (butonul „alertă nereguli”).
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Operatorul de Program va trata toate sesizările primite, fie că sunt anonime sau semnate, în mod
echitabil și nediscriminatoriu. De asemenea, va păstra confidențialitatea în ceea ce privește
identitatea persoanei care a sesizat neregulile.
Verificarea și constatarea neregulilor/fraudelor sesizate, constatarea şi recuperarea sumelor
plătite necuvenit din fondurile din Granturi SEE, precum şi din fondurile de cofinanţare aferente,
ca urmare a constatării unor nereguli/fraude, sunt reglementate prin O.U.G. nr. 66/2011
actualizată şi prin HG nr. 875/2011 actualizată.
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