28 iunie 2019

ANUNŢ – REZUMAT PROIECT
“Servicii suport de natură legală pentru buna gestionare a
activităților din cadrul OI Cercetare”
Cod proiect: 2.1.083 /Cod SMIS2014+: 122800
Beneficiar: Ministerul Cercetării și Inovării – Organismul Intermediar pentru Cercetare
Valoarea totală a proiectului: 1.788.355,80 lei. Valoarea totala eligibilă este de 1.788.355,80
lei, din care asistența financiară nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională
este de 1.513.748,41 lei și cofinanțare 274.607,39 lei.
Durata proiect: 38 de luni, respectiv de la 01.10.2018 până la 30.11.2021.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.
Proiectul conține două componente:
1. Asigurarea reprezentării juridice pentru Direcția Generală Organism Intermediar pentru
Cercetare. În cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată este nevoie de
asigurarea asistenței și reprezentării juridice în fața instanțelor la termenele de judecată
fixate și de elaborarea materialelor necesare soluționării dosarelor și asigurării unei apărării
adecvate la un înalt nivel calitativ al serviciilor, cu respectarea în termenelor legale.
Materialele necesare a fi elaborate în cadrul acestor dosare sunt reglementate de codul de
procedură civilă, respectiv întâmpinări, răspuns la întâmpinări, interogatorii, cereri de
probatorii, răspuns la interogatoriu, obiective expertize, obiecțiuni la expertize, apel, recurs,
etc. Pentru elaborarea acestor materiale este nevoie de pregătire specifică consilierilor
juridici/avocați specializați în contencios (litigii).
2. Asigurarea serviciilor de consultanță juridică pentru Direcția Generală Organism
Intermediar pentru Cercetare. La nivelul Direcției Generale Organism Intermediar pentru
Cercetare trebuie realizate activități de natură juridică intervenite în faza de evaluare,
contractare și implementare a proiectelor, care trebuie să primească răspuns calificat.
Printre activitățile cu specific juridic pe care DGOIC trebuie să le desfășoare menționăm:
• întocmirea punctelor de vedere la solicitarea AM POC asupra deciziilor de
respingere/admitere a contestațiilor administrative depuse de beneficiari împotriva actelor
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administrative emise de AM POC (comunicare rezultat evaluare,
notificări asupra cererilor de rambursare, notificări de reziliere a contractului, comunicări
debite/titluri de creanță etc.);
• verificarea mărimii tipurilor de întreprindere, conform instrucțiunilor Autorității de
Management, în vederea încadrării acestora pe categorii (mică, mijlocie, mare), în funcție
de mărimea lor fiind acordată finanțarea nerambursabilă;
• clarificarea aspectelor de ordin juridic intervenite în procesul de evaluare a ofertelor
depuse pe Axa 1 POC (de exemplu, un aplicant se declară întreprindere legată, dar din
documente nu rezultă acest lucru și atunci este nevoie de un punct de vedere juridic, un
aplicant a depus o contestație privind respingerea proiectului ca urmare a neîncadrării în
tipul de beneficiar eligibil, dar aplicantul susține contrariul) etc;
• clarificarea aspectelor de ordin juric intervenite în procesul de verificare a cererilor de
rambursare, ca de exemplu: situațiile de potențial conflict de interese/incompatibilități
semnalate de personalul care verifică cereri de rambursare; un beneficiar depune plângere
prealabilă împotriva notificării primite de la AM/MCI/DGOI privind respingerea la plată a
unor sume; un beneficiar solicită la plată sume care au făcut obiectul unor corecții
financiare/respingeri la plată care nu au fost contestate în termenul legal etc.;
• lămurirea unor termeni juridici pentru a fi incluși în ghidurile aplicantului sau contractul
de finanțare;
• lămurirea unor mecanisme stabilite de legiuitor dar care implică dificultăți în punerea în
practică (ca de exemplu acordarea prefinanțării, recuperarea sumelor necheltuite de
beneficiari, suport pentru emiterea unor instrucțiuni clarificatoare etc);
• Însoțirea echipelor cu atribuții de verificare/control ale OI Cercetare în misiunile de
monitorizare/control/audit realizate pe teren sau la sediul OI Cercetare, în situația în care
este nevoie de suport de natură legală.
În ultimii ani, preocupările Comisiei privind asigurarea legalității utilizării fondurilor
structurale și de investiții au fost intensificate prin identificarea precoce a riscurilor
identificate de natură legală: prevenirea situațiilor de conflict de interese și
incompatibilitate, verificarea mărimii intreprinderilor pentru acordarea ajutorului de stat,
prevenirea și identificarea fraudelor etc. În acest context, este necesară asigurarea
serviciilor de consultanță juridică în cadrul OI Cercetare pentru clarificarea unor aspecte
de natură juridică intervenite în faza de evaluare, contractare și implementare a proiectelor.
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