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Instrucţiune către solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013 privind completarea secţiunii 3.4 din cererile de finanţare
Având în vedere principiile finanţării prin instrumente structurale (asigurarea de către
beneficiar a resurselor financiare necesare derulării corespunzătoare a proiectului până la
rambursarea acestora, restricţiile determinate de aplicarea regulii „n+3”/ „n+2” privind
cheltuirea alocărilor din surse comunitare, criteriile stricte pe care le aplică Comisia Europeană
la rambursarea cheltuielilor eligibile etc), Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional doreşte să atragă atenţia asupra necesităţii de a acorda o atenţie
deosebită în elaborarea documentelor necesare pentru aprobarea finanţării.
În acest sens, în cazul proiectelor pentru care se solicită finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, la elaborarea secţiunii 3.4 „Achiziţii publice” din
formularul Cererii de finanţare se va avea în vedere includerea tuturor achiziţiilor publice
efectuate înainte de depunerea cererii de finanţare şi a celor preconizate a fi efectuate
după semnarea contractului de finanţare, inclusiv a celor pentru care se intenţionează
utilizarea procedurii de achiziţie directă.
Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 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, cu modificările şi completările ulterioare, prin contract
de achiziţie publică se înţelege „contractul care include şi categoria contractului sectorial (…),
cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o
parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia
de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii”.
În ceea ce priveşte achiziţiile directe, la art.19 se menţionează că aceste achiziţii „se
realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de
achiziţie publică”.
De asemenea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele
operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi considerată eligibilă o
cheltuială trebuie să fie, între altele, conformă cu prevederile contractului de finanţare.
Ca urmare, deoarece cererea de finanţare şi anexele acesteia devin parte a contractului de
finanţare, secţiunea 3.4 „Achiziţii publice” trebuie să includă toate contractele de
achiziţie publică atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea
contractului, indiferent de procedura de atribuire urmată, ca o condiţie esenţială pentru
eligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate.
Cerinţa de mai sus este aplicabilă şi solicitanţilor de finanţare nerambursabilă care,
conform prevederilor Ghidurilor solicitantului aplicabile, vor urma – în vederea
achiziţionării de bunuri, lucrări sau servicii în scopul implementării contractului –
procedurile simplificate incluse în aceste Ghiduri.
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