26 august 2019

ANUNŢ – REZUMAT PROIECT
“ Sprijin pentru OI Cercetare în derularea proiectelor finanţate
din POAT 2014-2020”
Cod proiect: 1.1.094 /Cod SMIS2014+: 128089
Beneficiar: Ministerul Cercetării și Inovării – Organismul Intermediar pentru Cercetare
Valoarea totală a proiectului: 3.806.203,73 lei. Valoarea totala eligibilă este de 3.629.515,73
lei, din care asistența financiară nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională
este de 3.073.825,99 lei și cofinanțare 555.689,74 lei.
Durata proiect: 43 de luni, respectiv de la 01.01.2019 până la 31.07.2022.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.
Proiectul presupune înfiinţarea şi operaţionalizarea la nivelul OI Cercetare a unei Unităţi de
Implementare a Portofoliului de proiecte de asistenţă tehnică (denumită în continuare UIP AT),
prin asigurarea cheltuielilor aferente personalului angajat pe posturi suplimentare în afara
organigramei, în baza Legii 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare (art.16, al.10),
precum si conform Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.325/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei
şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea
prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
Prin crearea Unităţii de Implementare proiecte se va gestiona întreaga activitate legată de
asistenţa tehnică, având ca impact realizarea în bune condiţii a atribuţiilor OI Cercetare conform
Acordurilor de delegare POC si POS CCE (durabilitatea proiectelor).
Personalul suplimentar necesar pentru derularea acestor proiecte de asistenţă tehnică va sprijini
întregul ciclu de proiect:
- Pregătire şi implementare proiecte de AT
- Management financiar şi contabilitate
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- Achiziţii publice
Valorificarea lucrărilor realizate se va concretiza în scrierea, transmiterea şi implementarea a 10
proiecte de asistenţă tehnică, realizarea achiziţiilor publice prevăzute în cele 10 proiecte, ţinerea
evidenţei contabile şi financiare aferente acestor proiecte.
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