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LISTA INTREBARI SI RASPUNSURI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 
 
 
1. I. Va rugam sa ne transmiteti daca, in ce conditii si de cate ori se poate modifica graficul de 
predare a cererilor de rambursare. 
R. Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare se poate modifica cu conditia 
respectarii clauzelor contractuale (a se vedea art. 7 alin (3) din Contractul de finantare). Graficul 
trebuie transmis in format fizic la sediul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est (art. 7 alin (2) din 
Contractul de finantare ) 
 
 
2. I. Depasirea din punct de vedere cantitativ a valorii indicatorilor, stabiliti prin Anexa 1 
(Cererea de finanțare) la Contractul de finantare, necesita initierea unui act aditional la 
Contractul de finantare, in conformitate cu prevederile art.9 A alin (14) lit.h), de modificare a 
indicatorilor? 
R. Depasirea indicatorilor nu necesita intocmirea niciunui act aditional. In cazul in care doriti 
suplimentarea numarului de persoane care beneficiaza de subventii, realizarea unui numar 
suplimentar de suporturi de curs sau alte modificari care implica suplimentarea cantitatilor 
prevazute in proiect, cu modificarile si completarile ulterioare, va recomandam sa initiati o 
notificare / act aditional in functie de impactul asupra bugetului proiectului. 
 
 
3. I. In cadrul aceluiasi proiect se poate angaja o persoana care are functia de secretar si in 
functia de manager executiv? 
R. O persoana din echipa de implementare poate indeplini mai multe functii in cadrul 
proiectului in conditiile in care aceste functii sunt prevazute in cererea de finantare si persoana 
detine calificarile si competentele necesare, fara suprapunerea timpului de desfasurare a 
acestor activitati si cu incadrarea in norma de timp maxima care poate fi decontata. Totusi, va 
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rugam sa aveti in vedere si modul in care va fi perceput de echipa de implemetare cumulul 
celor doua functii mentionate. 
 
 
4. I. Este considerata eligibila plata unui expert pe termen scurt, pe baza unei indemnizatii de 
conducere? Mentionam ca persoana respectiva ocupa functie de conducere fiind aleasa de 
catre organele statutare ale institutiei unde isi desfasoara activitatea si nu are incheiat nici 
contract de munca, nici conventie civila de prestari servicii. 
R. Conform Ghidului Solicitantului - conditii generale 2009, "Expertii ( pe termen lung si pe 
termen scurt ) implicati in realizarea unei activitati sau unui grup de activitati in cadrul 
proiectului isi pot desfasura activitatea, dupa caz, in cadrul unor raporturi juridice de munca ( 
precum raporturi juridice de munca generate de incheierea unui contract individual de munca, 
reporturi de serviciu) sau in afara unor raporturi juridice de munca (precum contract civil de 
prestari servicii incheiat in temeiul prevederilor din Codul Civil. In consecinta, plata unui expert 
pe termen scurt, in baza formei de retribuire mentionate ( indemnizatie de conducere ), nu este 
eligibila. 
 
 
5. I. Care este procedura pentru inregistrarea, in calitate de beneficiar privat, pe site-ul 
ministerului fondurilor europene in vederea publicarii achizitiilor? 
R. Pentru crearea unui cont, se intocmeste o solicitare in scris cu nr si data de inregistrare, 
semnatura reprezentantului legal si stampila, care trebuie sa contina datele de identificare ale 
proiectului si adresa de e-mail utilizata, care va fi trimisă la institutia noastra prin fax sau 
scanata prin e-mail.  
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