
DIRECȚIA MONITORIZARE 
PROIECTE



Comunicarea
cu AM POC

▪ Fiecare proiect va primi un cod de identificare unic, 

codul SMIS, care va fi menționat întotdeauna în 

comunicarea cu AM POC.

▪ Comunicarea Beneficiarului cu AM POC se face între 

managerul de proiect și ofițerul de monitorizare 

desemnat să monitorizeze respectivul proiect.

▪ Comunicarea cu AM POC se va face prin următoarele 

canale:

➢ Prin e-mail, la adresa monitorizare.poc@mfe.gov.ro

➢ Prin platforma MySMIS

mailto:monitorizare.poc@mfe.gov.ro


Informare
și publicitate

ACTIVITĂȚI ȘI CERINȚE MINIME OBLIGATORII DE 

INFORMARE ȘI PUBLICITATE ȘI CARACTERISTICILE LOR

Activitățile minime obligatorii sunt:

▪ Publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la 

începutul și la finalizarea proiectului;

▪ Expunerea într-un loc vizibil a unui afiș pentru 

proiectele de investiții pentru care valoarea 

contribuției publice este mai mică de 500.000 de euro;

▪ Utilizarea de autocolante și plăcuțe pentru mijloace fixe 

care, conform legislației contabile naționale depășesc 

valoarea de 2.500 de lei și au o durată de viață mai mare 

de un an.

▪ MATERIALELE DE INFORMARE SI PUBLICITATE NU

NECESITĂ APROBAREA SAU AVIZAREA DIN PARTEA

AUTORITĂȚII DE MANAGEMENT PENTRU POC!!!



Modificări 
contractuale

Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului de

Finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau

Anexelor acestuia, prin act adițional sau prin notificare,

încheiate în aceleași condiții ca și Contractul de

Finanțare.

Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile

modificate prevăzute în notificare sau în propunerea de

modificare prin act adițional, dar le poate solicita la

rambursare numai după intrarea în vigoare a

notificării/actului adițional.

Actul adițional și notificarea nu pot avea caracter 

retroactiv.



Modificări 
contractuale

Prin NOTIFICARE se pot solicita următoarele:

a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, 

în limita a 10% între capitole bugetare;

b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, 

în cadrul aceluiași capitol bugetar, între tipurile de 

cheltuieli;

c) Modificarea/actualizarea graficului de activități și a 

Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile, fără

să depășească perioada de implementare a 

Proiectului;



Modificări 
contractuale

e) Secțiunea „Localizarea proiectului” din cererea de 

finanțare, cu respectarea cerințelor din Ghidul 

Solicitantului;

f) modificarea achizițiilor publice din cererea de 

finanțare, cu condiția ca aceste modificări să nu 

afecteze valoarea totală eligibilă a proiectului;

g) modificări asupra Anexei 2 - Cererea de finanțare, în 

scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru 

echipamentele și dotările ce urmează a fi 

achiziționate;



Modificări 
contractuale

Prin ACT ADIȚIONAL se pot modifica următoarele:

a) Bugetul Proiectului,

b) Activitățile Proiectului,

c) Indicatorii și/sau a rezultatele Proiectului,

d) Durata de implementare a Proiectului,

e) Bugetul estimat al proiectului, când modificările 

intervenite  depășesc limita de 10% între capitole 

bugetare.

În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului,

se înregistrează economii constând în diferențe între

valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea

atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării

Proiectului, cu acordul prealabil al AM POC, și fără a afecta

obiectivul Proiectului, prin act adițional cu respectarea

Condițiilor generale și specifice.



Atenție!

În termen de 15 zile de la semnarea contractului,

Beneficiarul are obligația de a transmite documentele

care dovedesc demararea solicitării avizelor de mediu

necesare în implementarea proiectului.

În cazul neprezentării acestor documente, AM POC poate 

decide rezilierea contractului, în condițiile legii.

Notă: Menționăm faptul că se vor considera cele

15 zile de la data validării contractului de

finanțare în sistemul informatic MySMIS!



Vizita de 
verificare la fața 

locului

▪ Se derulează în echipe mixte, cu personal cu atribuții de

monitorizare și verificare administrativă a cererilor de

rambursare și/sau experți externi

▪ Are loc după depunerea cererii de rambursare finală

▪ Are drept obiectiv:

▪ Analizarea modului în care proiectele finanțate respectă

prevederile legislației în vigoare referitoare la eligibilitatea 

cheltuielilor solicitate la rambursare  

▪ Existența mijloacelor fixe achiziționate prin proiect și 

funcționarea acestora conform planului de afaceri 

▪ Îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările 

achiziționate a criteriilor care să ateste caracterul 

verde/DNSH conform declarațiilor inițiale

▪ Verificarea îndeplinirii condiției de minim 20% din valoarea 

proiectului să reprezinte investiții verzi 



Raportul de 
progres

▪ Se vor detalia progresele făcute în implementarea

proiectului

▪ Evoluția îndeplinirii criteriului verde si DNSH

▪ Rapoartele de Progres se vor transmite ca anexă la 

fiecare Cerere de rambursare

▪ Raportul final are acelasi format ca si Raportul de 

progres si se va depune inainte de depunerea Cererii

de rambursare finala



Caracterul
verde și DNSH

▪ Se va urmări îndeplinirea obligațiilor asumate prin

Anexa 15 la Cererea de finantare - “Declarația 1 privind

contribuția la atenuarea schimbărilor climatice fără a

prejudicia semnificativ celelalte obiective de mediu”

▪ Rezultatele implementării Caracterului verde și DNSH

vor fi confirmate prin depunerea, împreună cu Cererea

de rambursare finală, a Raportului de Audit de sistem

de management de mediu

▪ În cadrul vizitei de verificare la fața locului

reprezentanții AM POC vor vizualiza documenția

tehnică a echipamentelor achiziționate pentru

verificarea îndeplinirii caracterului verde și DNSH.



Raportul de Audit 
de sistem de 

management de 
mediu

Ce trebuie să conțină ?

▪ Confirmarea identificării corecte a activităților sau a

achizițiilor derulate prin proiect în scopul

corespondenței acestora cu Anexa 1 a Regulamentului

Delegat nr. 2139/2021

▪ Confirmarea că au fost completate corect declarațiile

pentru fiecare componentă de investiție

▪ Confirmarea că riscurile legate de cele 6 criterii

prevăzute în Regulamentul C.E. 852/2020 au fost/sunt

corect evaluate

▪ Achizițiile realizate de către beneficiar sunt conforme

cu declarațiile depuse ca anexă a cererii de finanțare



Caracterul
verde și DNSH

▪ Beneficiarii se vor asigura ca procentul de minim 20% 

caracter verde va fi realizat până la finalul

implementării Proiectului și vor prezenta acest aspect in 

raportul final de progres

▪ Se va tine seama ca procentul minim de verde se 

calculează din valoarea totală a proiectului

▪ AM POC va verifica procentul de 20% investiții verzi cu 

prilejul vizitei de verificare la fața locului prin 

calcularea proporției dintre cheltuielile ”verzi” ale 

proiectului și valoarea totală a acestuia



Solicitari
frecvente ale 
beneficiarilor

▪ Detalierea specificațiilor tehnice 

➢R: Detalierea specificațiilor tehnice să nu conducă la

restrângerea concurenței, respectiv, conducerea către

un singur producător

▪ Modificarea specificațiilor tehnice cu unele superioare

față de cererea de finanțare pentru utilajele ce urmează

a fi achiziționate achiziționate

▪ R: Specificațiile tehnice din cererea de finanțare sunt

unele minimale. În cazul în care se solicită aprobare

pentru achiziționarea unor echipamente/utilaje cu

caracteristici superioare, beneficiarul trebuie să își

asume diferența de preț, ca și cheltuială neeligibilă,

care va avea impact în valoarea totală a proiectului



Solicitari
frecvente ale 
beneficiarilor

▪ Modificarea specificațiilor tehnice cu unele inferioare

față de cererea de finanțare pentru utilajele ce urmează

a fi achiziționate

▪ R: Specificațiile tehnice din cererea de finanțare sunt

unele minimale. O reducere a acestora trebuie

justificată temeinic cu dovezi obiective precum și, după

caz, reducerea proporțională a bugetului eligibil.

▪ Modificarea locației de implementare

➢R: Noua locație de implementare trebuie să

îndeplinească aceleași condiții din Ghidul solicitantului

ca și locația inițială și să fie păstrată regiunea de

dezvoltare.
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