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Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a 

comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției 

sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii 

adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 

Apelul 2 

 

Către: Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020 - în atenția dnei. Svetlana GOMBOŞ - Director 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru 

Promovarea Societății Informaționale - în atenția dnei. Adina MOGA - Director OIPSI 

Referitor la: Eligibilitate cheltuială privind achiziționarea de clădire/spațiu și teren 

 

 

Stimată doamnă, 

 

În calitate de asociație profesională reprezentând interesele firmelor de consultanță în 

management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, pe de o parte, și partener implicat 

activ în procesul de absorbție a fondurilor europene prin concursul dat partenerilor și clienților 

de firmele care sunt membre AMCOR, pe de altă parte, dorim să vă semnalăm următoarele 

aspecte: 

Context: Achiziția de clădire/spațiu și teren reprezintă o activitate ce ar trebui demarată 

imediat după depunerea cererii de finanțare, anterior semnării contractului de finanțare. 

Doar în acest fel va fi respectată condiția de a prezenta la contractare antecontractul de 

vânzare-cumpărare pentru clădirea/spațiul și terenul unde se va efectua investiția.  

Prin urmare în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de finanțare și data semnării 

contractului de finanțare, fiecare solicitant va face demersurile necesare pentru identificarea și 

după caz semnarea unui antecontract de vânzare-cumpărare pentru achiziționarea 

clădirii/spațiului necesar implementării proiectului. Încheierea unui antecontract prevede de 

obicei  plata unui avans și după caz unul sau mai multe termene de plată. 

Deși, fiecare solicitant teoretic, poate prin act adițional, să amâne plățile din 

antecontract, nu există nici o garanție că vânzătorul va accepta amânarea acestora 

până la semnarea de către solicitant a contractului de finanțare, în contextul în care, 

evaluarea proiectului durează mai mult, iar termenul de semnare a contractului de 

finanțare nu se cunoaște. Solicitantul va fi nevoit să respecte clauzele de plată din 

antecontractul semnat și să efectueze integral plata clădirii/spațiului până la 

semnarea contractului de finanțare. 

Având în vedere următoarele aspecte identificate în ghidul solicitantului și contractul de 

finanțare: 

1. În ghidul solicitantului la secțiunea 2.4 Încadrarea cheltuielilor - Condiții generale de 

eligibilitate a cheltuielilor lit. a) se precizează: să fie angajate de către beneficiar și 

plătite de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023 

[...], cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către Autoritatea de 

Management prin contractul de finanțare. 



 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) 
Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București 

Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

2. În contractul de finanțare la Articolul 2, alin. 2 se precizează: Perioada de 

implementare a Proiectului este de ... luni, de la data semnării contractului, la 

care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților 

proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de 

eligibilitate a cheltuielilor. 

3. În ghidul solicitantului la secțiunea 6.3 Rambursarea cheltuielilor se precizează: 

Pentru a fi eligibile, toate plățile aferente proiectului, solicitate pentru 

rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare (cu excepția 

plăților aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor 

necesare depunerii proiectului care pot fi efectuate anterior începerii perioadei 

de implementare a proiectului...) 

4. În contractul de finanțare la Anexa 1 - Condiții specifice, litera (c) Condiții de 

rambursare și plată a cheltuielilor, alin. 17 se precizează: 

Data de la care cheltuielile efectuate de Beneficiar pot fi solicitate spre rambursare este 

data intrării în vigoare a prezentului Contract. Cheltuielile efectuate înainte de data 

intrării în vigoare a prezentului contract, însă nu mai devreme de data 

prevăzută la art. 2 alin. (2) din contractul de finanțare, sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectuate în cadrul Proiectului şi respectă regulile naționale 

şi comunitare de eligibilitate, conform reglementărilor în vigoare. 

 

5. Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului, Cap III, Eligibilitatea cheltuielilor și caracterul durabil,  art. 65 Eligibilitatea, 

(6) Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor ESI dacă 

au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea 

de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul programului la autoritatea de 

management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar. 

 

Solicităm ca Autoritatea de Management să accepte cheltuiala cu achiziția 

clădirii/spațiului efectuată înaintea semnării contractului de finanțare ca fiind eligibilă 

conform precizărilor menționate la punctele 1, 2, 4 și 5 întrucât aceasta este efectuată 

între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, după depunerea cererii de finanțare, în 

perioada de implementare prevăzută la art.2 alin (2) din contractul de finanțare. 

Considerăm oportună modificarea ghidului solicitantului secțiunea 6.3 Rambursarea 

cheltuielilor (punctul 3 din prezenta adresă) după cum urmează: „Pentru a fi eligibile, 

toate plățile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie 

efectuate în perioada de implementare a proiectului menționata la art. 2 alin. (2) din 

contractul de finanțare”. 

Propunem totodată ca la elaborarea contractului de finanțare, art. 2 alin. (2) sa fie formulat 

după cum urmează: Perioada de implementare a Proiectului este de ... luni, respectiv 

între data de ………… (data de începere a primei activități din cadrul proiectului 

anterior depunerii cererii de finanțare) și data de ............ (data de finalizare a ultimei 

activități din cadrul proiectului după semnarea contractului de finanțare) aceasta 

cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului 
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înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a 

cheltuielilor. 

 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR 

 


