ANUNT
in atentia contractorilor din cadrul Programelor IDEI si RESURSE UMANE, Competitia 2008

Pentru simplificarea activitatii administrative si clarificarea raspunderii actiunilor asumate
contractual si avand in vedere numarul mare de solicitari de detaliere/modificare a planului de
realizare a proiectului precum si a categoriilor de cheltuieli de logistica si deplasare, va
informam:
In conformitate cu prevederile art.11.16 din Contractul de finantare pentru executie de proiecte
vor fi prezentate Autoritatii Contractante, numai la solicitarea acesteia, date referitoare la
fundamentarea unor articlole ale devizului cadru si documente suplimentare.
Astfel, orice detaliere/modificare a devizului, ulterioara contractarii, in limita sumelor initial
alocate fiecarui capitol, va fi mentionata doar in documentele depuse la decontare, fara a fi
necesar un acord prealabil al Autoritatii Contractante.
Va fi solicitat acordul prealabil al Autoritatii Contractante pentru realocarile intre categoriile de
cheltuieli prevazute in Devizul Cadru conform art. 23 din Contract:
„Contractorul are obligaţia de a utiliza sumele prevăzute în Devizul cadru, anexă la prezentul contract,
exclusiv pentru realizarea activitatilor prevăzute în prezentul contract de finanţare. Dacă situaţia o impune, cu
acordul prealabil al Autorităţii Contractante, Contractorul poate efectua realocări între categoriile de
cheltuieli prevăzute în Devizul cadru cu condiţia ca suma realocărilor cu semnul “+” să fie egală cu suma
realocărilor cu semnul ”-” şi să nu depăşească 15% din total”

Totodata, va reamintim faptul ca raspunderea contractuala pentru executarea activitatilor
proiectului precum si efectuarea cheltuielilor aferente in conformitate cu legislatia in vigoare
este responsabilitatea exclusiva a Contractorului, conform art. 34 – 37 si 39 din Contract.
Art. 34 Contractorul îşi asumă responsabilitatea tehnică şi supravegherea generală a executării activităţilor
conform contractului.
Art.35 Contractorul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate
Autorităţii Contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, şi care îi
sunt imputabile.
Art. 36 Contractorul răspunde pentru întreprinderea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii
aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în
vigoare.
Art. 37 Contractorul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.
Art.39 Contractorul îşi asumă responsabilitatea tehnică şi supravegherea generală privind execuţia
contractului

