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Autoritatea de Management Programul Operaţional Regional 

Instrucţiunea nr. 82/24.08.2018 

Îndrumări pentru depunerea Proiectelor tehnice de execuţie ulterior semnării contactelor de 
finanţare, pentru modificarea Studlllor de fezabilitate sau a Profectelor tehnice de execuţie şi 

pentru evitarea corecţlllor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuţie 

216 

Urmare solicitărilor beneficiarilor referitoare la consecinţele modifidrii unor elemente din studiile de 
fezabilitate sau din proiectele tehnice de execuţie, asupra cheltuielilor din cadrul contractelor de finanţare, 

Urmare recomandării Autorităţii de Audit care a cerut ca, Proiectele Tehnice de Execuţie depuse ulterior 
semnării contractelor de finanţare să fle analizate potrivit aceloraşi grile de conformitate cu cele utlllzate în 
evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor, 

În scopul aplicării uniforme a prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi evitării corecţiilor 
financiare, 

în temeiul art. 3 alin. (3) din Anexa l - Condlţll specifice, Secţiunea I - Condiţii specifice aplicabile 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

AMPOR emite următoarea Instrucţiune: 

I. Depunerea şi verificarea proiectului tehnic ulterior semnării contractului de finanţare 

li Potrivit prevederilor contractului de finanţare, Anexa 9 - Monitorizarea şi raportarea, SEqlUNEA I -
Monitorizarea implementării contractului de finanţare, Beneficiarul are obligaţia depunerii la Ol a 
Proiectului tehnic de execuţie în termen de maxim S zile calendaristice de ·1a recepţia acestuia. Pentru 
îndeplinirea acestei obligaţii, Beneficiarul şi Ol se vor asigura de încărcarea corespunzătoare în sistemul 
electronic MySMIS a Proiectului tehnic (partea scrisă) sub formă de notificare. Solicitările de clarificări 

determinate de analiza conformităţii şi răspunsurile la acestea se vor transmite prin intermediul MySMIS. 

De asemenea, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data lntrarii în vigoare a prezentei 
Instrucţiuni, Beneficiarul şi Ol se vor asigura de încărcarea în MySMIS a Proiectelor tehnice (partea scrisă) 
pentru care a fost finalizată analiza conformităţii precum şi a clarificărilor şi a răspunsurilor la acestea. 

Ol are obligaţia analizării Proiectului tehnic de execuţie în conformitate cu grila de verificare anexată la 
ghidul specific aplicabil; urmare acestei analize Ol poate propune AMPOR orice măsură consideră necesară, 
potrivit prevederilor contractului. 

Această analiza se va realiza de către Ol cu urmărirea respectării Grilei de analiză a conformităţii Proiectului 
'tehnic de execuţie din Ghidul specific Priorităţii de Investiţie. Se va avea în vedere ca soluţia tehnică 
propusă să nu modifice condiţiile de atribuire a punctajului în cadrul etapei de evaluare tehnică şi 

financiară. 
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Analizarea documentaţiei tehnice nu va depăşi 10 zile lucrătoare de la momentul depunerii acesteia, cu 
excepţia cazurilor justificate de lipsa documentelor necesare finalizării analizei de conformitate. Se vor avea 
în vedere termene din contract referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de către Beneficiar. 

01 poate solicita Beneficiarului clarificări şi/sau completări până la completarea integrală a grilei; în acest 
context, Ol poate face recomandări in vederea realizării concordanţei documentaţiei tehnice cu Cererea de 
finanţare, dacă este cazul. 

Ol va înainta AMPOR o adresa ce va cuprinde: 
- confirmarea integrală a conformităţii PT cu grila specifică şi/sau 
- precizări legate de diferenţe intre documentele intre care s-a verificat conformitatea, însoţite de 
propuneri de corelare, propuneri care pot avea în vedere inclusiv modificări ale contractului de finanţare, 
după caz. Ulterior Beneficiarul va înainta propunerea de notificare/act adiţional potrivit prevederilor 
contractuale; 

2) În vederea aplicării prevederilor din Acordurile cadru de delegare către Ol a anumitor atribuţii pentru 
implementarea POR 2014-2020 referitoare la analizarea de către acestea a conformităţii PT prin grila din 
Ghidul specific Priorităţii de Investiţie, Ol vor avea în vedere prezenta Instrucţiune. 

În acest context Şeful Ol se asigură că are la dispoziţie experţi care vor putea îndeplini această analiză de 
conformitate a PT în etapa de după semnarea Contractului de finanţare, fle prin personal propriu sau prin 
externalizarea serviciilor de specialitate 

li. Modificarea Proiectului Tehnic 

1) în funcţie de situaţiile specifice aplicabile şi în orice moment se consideră necesar, Beneficiarii vor 
putea modifica documentaţia tehnico-economică, faza de proiectare proiect tehnic de execuţie, cu obligaţia 
informării Ol in termen de 5 zile calendaristice de la recepţia acestuia şi numai dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) Valoarea totală nerambursabilă stabilită prin contractul de finanţare nu creşte Jar valoarea totală a 
proiectului se încadrează în valoarea totală aferentă Priorităţii de investiţie, conform Ghidului 
Solicitantului in baza ceruia s-a depus cererea de finanţare, dacă este cazul; 

b) Indicatorii de program menţionaţi în cererea de finanţare ilU se diminuează fără o justificare 
adecvată, avizată de Ol şi aprobată de AMPOR; 

c) Ob)ectivul general stabltlt prin cererea de finanţare, care a făcut subiectul procesului de evaluare şi 
selecţie, nu se modtfică; 

d) Condiţiile iniţiale din cererea de finanţare care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecţie şi 
contractare nu se modifică. Se va avea astfel în vedere ca soluţia tehnică propusă prin modificare, 
în condiţiile în care proiectul tehnic Iniţial a fost subiect al procesului de evaluare şi selecţie, să nu 
modifice condiţiile de atribuire a punctajului în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară. 

împreună cu informarea Ol, Beneficiarul va transmite o declaraţie semnată de reprezentantul său legal, 
prin care îşi va asuma toate elementele menţionate la lit. a, b, c şi dale pct. 1) de mai sus. 

Beneficiarul şi Ol se vor asigura de încărcarea sub formă de notificare în sistemul electronic MySMIS a 
Proiectului tehnic (partea scrisă) astfel modificat. 
Modificarea se va face cu respectarea prevederilor legale în materie şi nu va mai fi supusă analizării în 
conformitate cu grila de verificare anexată la ghldul specific aplicabil; în funcţie de modificările care intervin 
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şi numai dacă este cazul, Beneficiarul va notifica Ol sau va propune acestuia un Act adiţional de modificare a 
contractului. Ulterior Ol va continua demersurile potrivit prevederilor contractuale aplicabile. 

2) În situaţia în care modificările determină cheltuielile mai mari decât cele prevăzute în contractul de 
finanţare, acestea vor fi suportate din bugetul beneficiarului, dacă nu pot fi utilizate economiile acumulate; 
în aceste situaţii Beneficiarul va proceda fie la notificarea modificării bugetare fie la solicitarea unui act 
adiţional, în condiţiile din contractul de finanţare. 

III. Mlsuri de evitare a coreqiDor financiare urmare modificării Proiectului tehnic de execuţie 

Pentru a evita eventuale corecţii financiare/reduceri procentuale ca urmare a aplicării prevederilor din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, beneficiarii au obligaţia respectării legislaţie! in materia achiziţiilor publice. 

1) Pentru benficiarii publici care sunt autorităţi contractante sl au obligaţia respectării Legii 98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a normelor de aplicare a acesteia, în funcţie de momentul la care autoritatea 
contractantă doreşte să aplice modificările la proiectul tehnic, există următoarele situaţii: 

a) înainte de iniţierea procedurii de atribuire, publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei 
de atribuire în SEAP: 

• Beneficiarul poate efectua modificări ale proiectului tehnic urmând ca această variantă de proiect 
tehnic modificată să fle scoasă la licitaţie. 

b) intre data iniţierii procedurii de atribuire şi data limită de depunere a ofertelor: 

• Modificările proiectului tehnic trebuie publicate în SEAP cu prelungirea termenului limită în 
condiţiile art. 153 din Legea nr. 98/2016 şi art. 55 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sau cu respectarea 
termenelor limită prevăzute la art. 161 din Legea nr. 98/2016.De asemenea, modificările trebuie 
analizate dacă nu conduc la motivele de anulare a procedurii precizate la art. 212 alin. (2) din Legea 
nr. 98/2016 şi art. 55 alin. (2) din HG nr. 395/2016. 

c) între data limită de depunere a ofertelor şi semnarea contractului: 

• Beneficiarul are obligaţia de a anula procedura de atribuire în condiţiile art. 212 alin. (2) din Legea 
nr. 98/2016 în situaţia în care modificările aduse documentaţiei tehnice ar duce la încălcarea 
principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. De asemenea, se impune analiza 
modificărilor prin prisma prevederilor art. 55 alin. (2) din HG nr. 395/2016. 

d) După semnarea contractului: 

• Documentaţia tehnică, care a fost publicată în SEAP, este anexă la contractul de lucrări. Modificarea 
contractului de achiziţie publică este reglementată de art. 221 şi 222 din legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

2) Referitor la respectarea legislaţiei în materia achiziţiilor efectuate de solicitanţii/beneficiarii privaţi, sunt 
aplicabile prevederile OMFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate 
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din fonduri europene.În funcţie de momentul la care beneficiarul/solicitantul privat doreşte să aplice 
modificările la documentaţia tehnică, există următoarele situaţii: 
a) înainte de iniţierea procedurii de atribuire, publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei 
de atribuire pe site-ul www.fonduri-ue.ro, Beneficiarul poate efectua modificări ale proiectului tehnic 
urmând ca această variantă de proiect tehnic modificată să fie scoasă la licitaţie. 
b) între data iniţierii procedurii de atribuire şi data limită de depunere a ofertelor: modificările 
documentaţiei tehnice trebuie publicate în condiţiile prevăzute de OMFE nr. 1284/2016 la Capitolul 5 -
Procedura competitivă, Secţiunea 4 - Derularea procedurii competitive, Subsecţiunea 1 Prospectarea pieţii 
pct. 1.11 sau 11.9, cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor. 
c) Între data limită de depunere a ofertelor şi semnarea contractului: potrivit prevederilor OMFE nr. 
1284/2016 ,Capitolul 5 - Procedura competitivă, Secţiunea 4 - Derularea procedurii competitive, 
Subsecţiunea 2 - Analiza ofertelor şi elaborarea notei justificative de atribuire pct. 11, se anulează 
procedura dacă beneflclarul/solititantul privat identifică erori de fond în documentele achiziţiei, care nu au 
fost remediate înainte de expirarea anunţului procedurii. Beneficiarul privat poate atribui contractul de 
achiziţie cu o valoare mai mare decât valoarea estimată prin suplimentarea acesteia din bugetul propriu, 
dacă justifică decizia în nota justificativă de atribuire şi cu obligaţia de a da o declaraţie prin care îşi asumă 
că va suporta diferenţa din bugetul propriu. 
d) După semnarea contractului:, modiflcările documentaţiei tehnice se vor face cu respectarea 
prevederilor OMFE nr. 1284/2016, Capitolul 5 - Contractul de achiziţie, subcap. 5.2 - Implementarea 
contractului de achiziţie şi subcap 5.3 - Ajustarea preţului. 

IV. Pentru situaţiile în care se constată că sunt necesare lucrări suplimentare pentru buna implementare a 
contractelor de finantare se va proceda astfel, în funcţie de legea aplicabilă : 

1. La Contractele pentru care se aplică prevederile OUG nr. 34/2006, vor fJ avute în vedere prevederile 
Instrucţiunii ANAP nr. 1/02.03.2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate şi incadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţlale. De asemenea, 
situaţia existenţei unei modificări substanţiale trebuie Interpretată şi prin prisma punctului de vedere al 
Comisiei Europene, transmis prin Notificarea Directoratului General de Piaţă Internă MARKT I C3 /EPI kr I 
(2012)677516 I 21.05.2012 adresată adresată ANRMAP, potrivit căreia, modificarea avută în vedere este 
substanţială în situaţia în care: a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi făcut parte din procedura 
iniţială de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidaţi decât aceia iniţial selectaţi sau ar fi permis 
atribuirea contractului altui ofertant;b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea 
contractantului; c) modificarea extinde considerabil aria de acoperire a contractului la produse, servicii sau 
lucrări neacoperite iniţial: 

a) Pentru situaţia în care lucrările suplimentare sunt rezultatul calamităţilor naturale, descoperirilor 
arheologice şi/sau a unor lucrări ascunse care nu au putut fi prevăzute odată cu elaborarea 
proiectului tehnic de execuţie sl care sunt acceptate de Autoritatea de Management, după ce au 
fost aplicate prevederile art. 122 lit. i) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunt de 
participare din OUG nr. 34/2006 pentru încheierea actului adiţional, se decontează din bugetul 
proiectului de la capitolul diverse şi neprevăzute; 

b) Pentru situaţia în care lucrările suplimentare nu se încadrează în si~uaţiile menţionate la lit.a) şi 
sunt rezultatul unor erori de proiectare sau modificări ale soluţiilor tehnice ale proiectelor 
tehnice de execuţie sau altor cauze de natură similară, şi dacă acestea sunt separabile de lucrările 
prevăzute a se executa iniţial se va organiza o nouă procedură de atribuire a contractului de 
execuţie lucrări, cu exceptia procedurii prevăzute la art. 122 din OUG nr. 34/2006. Lucrările 
suplimentare pentru care s-a încheiat un contract nou de achiziţie publică (atribuit printr-o 
procedura corespunzatoare potivit valorii estimate pentru achlzitia lucrarilor suplimentare )se 
decontează din aceeaşi Unie bugetară cu contractul de achiziţie publică lucrări încheiat Iniţial, în 
limita bugetului alocat pentru respectiva linie bugetară; 

4 



037?111349 

. 
' ! 

00:26:35 2018-08-01 616 

MINISTERUL OEZVOLTĂRJI REGIONALE 
ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

.. 
•• : : .·.~~-· • • „ •••• 

lj(()\Q) 
ROMÂNIA 
1g1i;:11na 1 s.i.1111LîDD1»"'11PEVNA 

c) în situaţia în care lucrările suplimentare menţionate la lit.b) nu pot fi separate de lucrările 
prevăzute a se executa iniţial dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectelor şi se 
încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile, acestea vor fi decontate numai în baza unui act 
adiţional - de la linia bugetară diverse şi neprevăzute, Autoritatea de Management având dreptul 
de a aplica prevederile OUG nr. 66/2011 cu modificările si completările ulterioare 

2. la contractele pentru care se aplică prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: 
Pentru modificarile asupra contractului de lucrări trebuie respectate prevederile art. 221 şi 222 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. De 
asemenea, trebuie avute în vedere şi prevederile Instrucţiunii ANAP nr. 3/2017 privind modlflcările 
contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea 
acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale. 
Astfel, în funcţie de amploarea revizuirii proiectului tehnic şi a impactului asupra contractului de 
lucrări, va fi organizată, sau nu, o nouă procedură de atribuire pentru modificarea contractului de 
lucrări. 

3. La contractele pentru care se aplică prevederilor OMFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 
competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrări finanţate din fonduri europene: 
Modificările documentaţiei tehnice se vor face cu respectarea prevederilor din Capitolul 5- procedura 
competitiva, Sectlunea a S-a - Contractul de achiziţie subsect. 5.2 - Implementarea contractului de achiziţie 
şi subsect 5.3 -Ajustarea preţului. 

Prezenta Instrucţiune intră În vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro 

La data intrării În vigoare a prezentei Instrucţiuni, Îşi încetează aplicabilitatea Instrucţiunea AMPOR nr. 
43/07 .06.2017. 

Ol vor informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare şi asupra conţinutului acestei Instrucţiuni. 

LumlnijamEANU, J~ 
Şeful Autorltiţll de Manag:me, pe"'tru'POR 
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