Informare privind „începerea lucrărilor” - actualizare
- 7 mai 2012 -

Având în vedere desele clarificări cerute din partea solicitanţilor şi beneficiarilor cu privire la
modul de aplicare a prevederilor existente în Ghidurile Solicitantului şi în schemele de ajutor
de stat referitoare la noţiunea de „începerea lucrărilor” pentru anumite operaţiuni POS CCE
finanţate în baza schemelor de ajutor de stat regional precum şi rezultatul consultării cu
Consiliul Concurenţei, AM POS CCE transmite următoarele precizări referitor la activităţile
premergătoare proiectului, efectuate înaintea semnării contractului de finanţare / emiterii
acordului de principiu de declarare a eligiblităţii şi aplicarea regulilor de ajutor de stat:
Operaţiunile POS CCE vizate sunt cele care se implementează în baza unor scheme de ajutor
de stat regional, respectiv conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.1628/2006:
 1.1.1.a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile pentru IMM-uri” - Ordin MEF 477/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
 2.3.2. "Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în
cercetare" – Ordin MEF 1293/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
 2.3 3. "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)" –
Ordin MEF 1293/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
 3.3.1. „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” –
Ordin MEF 2229/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
 3.3.2. „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line
pentru afaceri” ” – Ordin MEF 2229/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
 4.1.a. „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din
industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei
energetice” - HG 718/2008
 4.1.c „Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi
filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate / retehnologizate” - HG
718/2008
 4.2. „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” HG 750/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr.1628/2006, la art. 2, alin. (1), lit. j) este
prevăzută definiţia noţiunii „începerea lucrărilor”: “începerea lucrărilor de construcţie sau, în
cazul în care acesta este anterior, primul angajament care creează obligaţii juridice de a
comanda echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare.”
Conform acestei definiţii şi conform prevederilor existente în schemele de ajutor de stat,
ajutorul pentru investiţii poate fi acordat în cadrul schemei numai după ce beneficiarul a
semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management / Organismul Intermediar.
Cheltuielile din cadrul proiectului pot fi efectuate efectuate numai după:
 emiterea acordului de principiu de declarare a eligibilităţii pentru operaţiunile 2.3.2.,
2.3.3., 4.1.a., 4.1.c., 4.2.
sau
 semnarea contractului de finanţare pentru operaţiunile 1.1.1.a, 3.3.1. şi 3.3.2.

În cazul în care începerea lucrărilor are loc înainte de aceste momente (indiferent dacă este
vorba de cheltuieli eligibile sau neeligibile), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru a
primi finanţare.
Se consideră că activităţile premergătoare proiectului de investiţii cum ar fi cele strict în
vederea selecţiei furnizorilor ca simple cereri de ofertă, analize de piaţă etc, care nu implică o
obligaţie a solicitantului de a încheia contractul şi nu reprezintă o comandă fermă, nu
reprezintă „începerea lucrărilor” şi nu constituie motiv de excludere a proiectului de la
finanţare. Orice alt document încheiat cu furnizorii, faţă de cele menţionate anterior,
necesită obligativitatea includerii unei clauze suspensive. Această clauză va conţine în
mod expres menţiunea: ˝ .... contractul cu furnizorul va intra în vigoare şi îşi va produce
efecte numai după semnarea contractului de finanţare...˝.
În sensul celor precizate mai sus, desfăşurarea unor activităţi cum sunt cele prevăzute în
Anexa Norme Interne de Achiziţii, parte din Contractul de Finanţare, şi care includ printre
altele, publicarea anunţului de intenţie într-un ziar local/naţional, elaborarea şi trimiterea
invitaţiei de participare la cel puţin 3 potenţiali ofertanţi, punerea la dispoziţie a documentaţiei
de atribuire, primirea şi înregistrarea ofertelor, deschiderea ofertelor, evaluarea ofertelor,
elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor şi de adjudecare a ofertei câştigătoare,
comunicarea rezultatului procedurii către ofertanţi, nu reprezintă „începerea lucrărilor”
conform dispoziţiilor Regulamentul (CE) nr.1628/2006, cu condiţia ca anunţul de intenţie şi
caietul de sarcini să conţină clar prevederea: ”contractul cu ofertantul câştigător se va încheia
numai dacă se va semna contractul de finanţare a proiectului (denumirea proiectului) cu
Autoritatea de Management / Organismul Intermediar, iar prima comandă fermă de
echipamente va avea loc numai după semnarea aceluiaşi contract de finanţare.”

