DIRECȚIA PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
Principalele modificări ale Manualului de implementare, versiunea revizuită ianuarie 2015
Manualul de implementare, versiunea revizuită, are ca scop facilitarea înţelegerii unitare a
procesului de implementare a proiectelor cofinanţate din FSE prin PO DCA şi de a prezenta:
 structurile din cadrul DDCA implicate şi rolul lor;
 modul de implementare a proiectelor;
 formatul documentelor şi rapoartelor ce vor fi întocmite de Beneficiari, precum şi
termenele de transmitere a acestora.
Următoarele modificări principale au fost operate față de versiunea mai 2014:
1. Capitolul 1 – CADRUL GENERAL


1.3 – A fost actualizată lista cuprinzând legislația aplicabilă cu unele acte normative în domeniul
achizițiilor publice și al conflictului de interese;

2. Capitolul 2 - ACHIZIŢII ÎN CADRUL PROIECTULUI





2.1 – Au fost adăugate principiile economicității și eficacității printre responsabilitățile
beneficiarului;
2.2 (2.2.1.1) – A fost adăugată o precizare privind modalitatea de estimare a valorii contractului de
achiziție publică;
2.3 – Au fost completate precizările privind documentele suport;
2.4 – A fost introdus un formular centralizator în materie de conflict de interese (Anexa 27 c).

3. Capitolul 3 - ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR


3.1 – Au fost introduse noi precizări privind bunurile și serviciile achiziționate, onorariile și salariile
membrilor echipei de implementare;

4. Capitolul 4 - MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR:




4.1 – A fost modificat formatul raportului tehnic de progres trimestrial R1 și a fost eliminată
obligativitatea transmiterii acestuia și odată cu R3;
4.2 – Au fost eliminate verificările suplimentare dintre procedurile specifice de monitorizare;
4.2 – A fost modificată modalitatea de efectuare a vizitelor de monitorizare prin redactarea
raportului vizitei la fața locului și eliminarea procesului verbal. Totodată, a fost introdusă ,,Nota
privind recomandările și termenele de implementare propuse” (Anexa 14);

5. Capitolul 5 - MODIFICAREA CONTRACTELOR/ORDINELOR DE FINANŢARE:
6. Anexele:



Conținutul și denumirea Anexei 14 au fost înlocuite;
În cadrul Anexei 5, au fost modificate unele precizări referitoare la documentele justificative în
vederea validării cheltuielilor eligibile și efectuării plății (Salarii și Onorarii).

