
AUTORITATEA DE MANAGEMENT  

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 

 

Instrucţiunea nr. 88 

Data: 27.07.2012 

 

 În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi şi obligaţii ale AMPOR” din Acordul-

cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional 2007 

– 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională 

(ADR),  

 În temeiul Ordinului nr.1209/26.03.2010 pentru stabilirea atribuţiilor Direcţiei Gestionare 

Fonduri Comunitare pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism 

 Recomandările din raportul de audit  al Autorităţii de Audit de operaţiuni 
50992/AP/29.06.2012, scrisoarea DG Regio175473/27.06.2012 precum şi Memorandumul  
aprobat  de către  Primul Ministru  , privind aprobarea unor măsuri necesare pentru 
consolidarea sistemului de management şi control al achiziţiilor publice,   

 

Autoritatea de Management pentru POR emite următoarea instrucţiune: 

 

1. Începând cu data de 01 august 2012 se înfiinţează la nivelul Organismelor Intermediare, în 

cadrul serviciului de verificare proiecte, a unităţile de verificare a achiziţiilor publice şi a 

conflictului de interese 

 Unitatăţile vor fi  formate din minim  4 persoane. Fiecare OI va analiza numărul de proiecte care 

există în portofoliu precum şi a celor care urmează să fie semnate, pentru a stabili numărul maxim 

de persoane din cadrul unităţilor de verificare a achiziţiilor publice. 

   Fiecrae unitate de verificare a achiziţiilor publice de la nivelul OI trebuie să fie funcţională,  

începând cu data de 1 august 2012, fiind stabilită în cadrul serviciilor existente pentru verificarea 

proiectelor, iar înfiinţarea acestei unităţi nu va fi condiţionată de modificarea organigramei la 

nivelul OI. Atribuţiile unităţii de verificare a achiziţiilor vor acoperi verificarea achiziţiilor publice  

independent de pocesarea  cererile de rambursare, precum şi reverificarea achiziţiilor publice 

dispusă de Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Auditul Comisiei Europene, 

Autoritatea de Management. În acest sens, Seful Organismului Intermediar va numi până la data de 

01 August 2012, minim 4 persoane care vor face parte din Unitatea de Verificare a Achiziţiilor 

Publice şi a Conflictului de Interese. 



 

Fluxul de verificare a achiziţiilor şi a conflictului de interese va fi următorul : 

 La nivelul Organismului Intermediar 

i) Beneficiarul, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea contractului de 

lucrări/furnizare/servicii, va depune la OI dosarul achiziţiei publice, cu excepţia 

achiziţiilor directe,  independent de depunerea cererilor de rambursare. Dosarul 

achiziţiei publice este recomandabil să fie depus la OI imediat după semnarea 

contractului de achiziţiei publică; 

ii) Ofiţerii de achiziţie publică din cadrul Unităţii de verificare a achiziţiei şi a conflictului 

de interese vor efectua verificarea achiziţiilor publice conform listelor de verificare 

aferente şi vor emite o „Notă de conformitate” (Anexa 1) ce va cuprinde rezultatul 

verificărilor şi va înregistra în Registrul achiziţiilor publice rezultatul verificărilor 

(Anexa 2);  

iii) Pentru verificarea conflictului de interese ofiterii de achiziţie publică din cadrul OI au 

obligaţia de a efectua verificările conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului, prin aplicaţia „Recom online”. Listele de verificare a 

conflictului de interese sunt completate, verificate datete şi semnate de ofiţerii de 

achiziţii de la OI. În acest sens fiecare OI va asigura accesul la datele din Recom. 

iv) Nota de conformitate împreună cu dosarul achiziţiei,  listele de verificare a achiziţiilor 

publice şi listele de verificare a conflictului de interese se vor transmite la AM POR. 

Termenul de efectuare a verificărilor la nivelul OI va fi de maxim 30 zile 

calendaristice;  

 

 La nivelul Autoritatii de Management 

i) AM POR, prin Serviciul  de verificare a achiziţiilor publice si conflict de interese 

(SVAPCI), va verifica achiziţiile în procent de 100%. Termenul de efectuare a 

verificărilor la nivelul AM va fi de maxim 30 de zile calendaristice; 

ii) Ofiţerii de achiziţie publică din cadrul SVAPCI vor efectua verificarea achiziţiilor 

publice conform listelor de verificare aferente şi vor emite o „Notă de conformitate” şi 

va înregistra în Registrul achiziţiilor publice rezultatul verificărilor. 

iii) Pentru verificarea conflictului de interese ofiterii de achiziţie publică din cadrul 

SVAPCI au obligaţia de a efectua verificările conform datelor furnizate de Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului, prin aplicaţia „Recom online”. Listele de verificare 

a conflictului de interese sunt completate, verificate datete şi semnate de ofiţerii de 

achiziţii. 

iv) Nota de conformitate împreună cu listele de verificare a achiziţiilor publice şi listele de 

verificare a conflictului de interese se vor arhiva electronic la nivelul AM POR. Ofiţerii 

de contract din cadrul Serviciului Autorizare POR consultă “Registrul achiziţiilor” şi 

solicită rezultatele verificării în procesul de autorizare a CR; 

 

2.   Măsuri de monitorizare a modului de îndeplinire a obligaţiilor OI 



Pentru primele trei luni de activitate cu noua structură, AM POR prin Serviciul verificare 

achiziţii publice şi a conflictului de interese, va verifica în procent de 100% achiziţiile verificate de 

unităţile de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese din cadrul organismelor 

intermediare; în acest interval Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional va 

monitoriza activitatea fiecărui organism intermediar;  

  

3. Evaluarea calităţii verificărilor achiziţiilor publice şi conflictului de interese  

efectuate de OI  

  

  În cazul în care AM POR constată că OI nu a verificat corect achiziţia publică o va returna 

Organismului Intermediar fără a ţine cont de concluziile verificărilor sale. În funcţie de numărul 

dosarelor returnate se vor aplica măsuri corective Organismelor Intermediare pe baza calcului 

ratelor de eroare. Modalitatea de calcul a ratei de eroare va fi detaliată în Procedura de lucru a 

Serviciul verificare achiziţii publice şi a conflictului de interese şi va fi comunicată OI. 

În funcţie de rezultatul calcului ratelor de eroare se va stabili procentul de reducere a sumelor 

aferente salariilor  prevăzute în bugetul  contractelor de finanţare încheiate de AM cu OI . 

Procentul de reducere poate ajunge la maxim 10% din suma aferenta capitolului salarii din bugetul 

contractului. Prin exceptie pentru  OI Turism, măsura corectivă poate sa conducă până la 

retragerea atribuţiilor delegate privind verificarea achiziţiilor publice având în vedere că acestora 

nu li se decontează salarii prin Decizia de Finanţare. 

 

4. Acţiuni ulterioare necesare pentru punerea în aplicare a prezentei Instrucţiuni 

a) Modificarea procedurilor de lucru la nivelul  OI  în termen de 5 zile după transmiterea de către 

AM a procedurilor modificate la nivelul AM  

b) Modificarea Acordului de delegare a atribuţiilor încheiat cu Organismele Intermediare  după 

consultarea cu OI in   data de 7 septembrie 2012. 

c) Modificarea contractului de finanţare încheiat cu cu Organismele Intermediare – responsabil  

după modificarea Acordului de delegare . 

 

 5. Prezenta instrucţiune se aplică începând cu data de 01 August 2012 şi va fi valabilă 

ca modalitate de lucru până la data modificării procedurilor de lucru AM POR şi OI. 

 

 

Gabriel FRIPTU 

Director General  


