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cultural european 
Seminar regional de informare, Cluj-Napoca, 5 martie 2014 

 
 
 

1. Referitor la cerința menționată în Ghidul Solicitantului, cap. 7 – Achiziții publice, conform căreia „în 
cazurile în care ponderea activităților de achiziții publice în scopul implementării proiectului 
depășește 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, echipa de proiect trebuie să includă un 
expert specializat pentru derularea acestor proceduri”, 
Precizăm următoarele: 
În cazul proiectelor mari, pentru acele propuneri de proiecte în care ponderea activităților de 
achiziții publice depășeste 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (mai puțin în cazul 
achizițiilor directe), echipa de proiect trebuie să includă un expert specializat în derularea acestor 
proceduri. 
Prevederile OUG 34/2006 se aplică promotorilor de proiect entităților publice, iar în cazul 
promotorilor de proiect entități private se aplică prevederile Ordinului MFE 1120/2013. (precizările 
se regăsesc și în Ghidul Solicitantului la capitolul 7. Achiziții publice. 
 

2. În cazul proiectelor în parteneriat, dacă partenerul de proiect eligibil dorește să contribuie financiar, 
prin susținerea unei părți din co-finanțarea solicitantului, sub formă de muncă voluntară (valabil 
doar dacă solicitantul este ONG), 
Precizăm următoarele: 
Legislația care se aplică la stabilirea nivelului de prețurilor unitare pentru munca voluntară a 
angajaților / experților din partea partenerului de proiect, este legislația în vigoare în statul 
beneficiar și anume România. 
 

3. Referitor la personalul aparținând promotorului de proiect și sau/ partenerilor de proiect, implicat în 
derularea unor activități ale proiectului, facem următoarele precizări: 
– remunerarea pentru implicarea unei persoane în mai multe activități ale proiectului se efectuează 
cu respectarea normei legale de lucru și anume numărul de ore lucrate maxim admis de legislația 
muncii în vigoare; 
– astfel, dacă un angajat al promotorului/partenerului de proiect face parte din echipa de 
management a proiectului, dar oferă și consultanță în cadrul aceluiași proiect, atunci el va fi plătit 
din capitolele bugetare 1 (Cheltuieli de management) și 2 (Cheltuieli pentru consultanță și expertiză) 
din bugetul proiectului, cu respectarea prevederilor de mai sus referitoare la legislația muncii; 
– dacă un angajat al promotorului/partenerului de proiect face parte din echipa de management a 
proiectului, dar desfășoară și activități specifice proiectului (ex: regie, actorie, dans, etc.), atunci el 
poate fi plătit din capitolele bugetare 1 (Cheltuieli de management)  și 3 (Cheltuieli specifice) din 
bugetul proiectului, cu respectarea prevederilor de mai sus referitoare la legislația muncii. 
 

4. Referitor la cerințele de informare și publicitate, conform prevederilor contractului de finanțare 
(Anexa 10 la Ghidul solicitantului), promotorul de proiect: 

a. Are obligația să respecte elementele de identitate vizuală ale Mecanismului 
Financiar SEE  și să le plaseze / promoveze pe materialele elaborate în cadrul 
proiectului 

b. Se obligă să respecte obligațiile de informare și publicitate în conformitate cu 
Regulamentul SEE și cerințele de informare și publicitate din Anexa 4 a acestuia, 
luând toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea Planului de 
Publicitate asumat 



c. Transmite Operatorului de Program 1% din numărul materialelor de informare și 
publicitate. 

Promotorul de proiect, poate solicita, opțional, avizul Operatorului de program asupra machetelor 
materialelor de promovare pe care urmează să le producă în cadrul proiectului. 

 
5. Referitor la bugetarea cheltuielilor de audit de către solicitant, precizăm următoarele: 

- în cazul proiectelor cu o durată mai mică de 1 an, promotorul de proiect nu are obligația de a 
prevedea audit in cadrul cheltuielilor de proiect. 

- în cazul proiectelor cu o durată mai mare de 1 an, pentru activitățile derulate în anul 2 de 
implementare auditul trebuie prevăzut obligatoriu.  


