
                                                                                Direcția OIPOCU 

 

 

 

 

 

 

 
 Aprob, 

Sorin Ștefan DECĂ, 

            SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

 

 

INTREBARE RASPUNS TEMATICĂ 

Putem achita din fonduri proprii 

si sa solicitam ulterior prin 

cererea de transfer rambursarea? 

Nu, nu se pot efectua decat prin mecanismul 

Cererilor de transfer, în conformitate cu prevederile 

H.G. nr. 209/2022, cu modificările și completările 

ulterioare. Astfel, Beneficiarii/Liderii de parteneriat 

depun la ME (directia de specialitate OIPOCU), 

cereri de transfer pentru plăţile care urmează a fi 

efectuate (art. 13 din HG 209/2022). În termen de 

10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de 

transfer, OIPOCU autorizează cheltuielile cuprinse 

în cererea de transfer şi ME - Seriviul 

Implementare PNRR efectuează plata sumelor 

autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la 

aprobarea documentelor. Termenul de 10 zile 

lucrătoare poate fi întrerupt pentru transmiterea de 

documente/clarificări suplimentare, fără ca 

perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 

10 zile lucrătoare. 

Financiar 

Care este termenul pentru 

depunerea primului Raport de 

progres? 

Beneficiarul are obligația de a completa și 

transmite trimestrial sau ori de cate ori este nevoie 

Cerere de Transfer, insotita de Raportul de progres 

si Lista achizitiilor solicitate la plata către ME. 

Tehnic 
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Va rugam sa ne precizati in cat 

timp de la depunerea unei cereri 

de transfer estimati ca se va 

realiza transferul fondurilor 

solicitate? 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii 

cererii de transfer, OIPOCU autorizează 

cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi ME - 

Seriviul Implementare PNRR efectuează plata 

sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de 

la aprobarea documentelor. Termenul de 10 zile 

lucrătoare poate fi întrerupt pentru transmiterea de 

documente/clarificări suplimentare, fără ca 

perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 

10 zile lucrătoare (conform prevederilor art. 13 din 

HG 209/2022). 

Financiar 

Se pastreaza regula din proiectele 

anaterioare pe FS cf careia 

Indicatorii de realizare trebuie 

atinsi pe parcursul proiectului iar 

Indicatorii de rezultat in perioada 

de sustenabilitate? 

Indicatorii de rezultat se raportează anual, în 

platforma e-SMC și conform Raportului de 

progres. 

Tehnic 

In perioada noiembrie-decembrie 

2022 putem angaja fluxuri 

financiare? 

 

Da, se pot angaja fluxuri financiare Financiar 

O intrebare referitoare la 

Instructiunea 2 art.2.:este 

prevazut ca dosarul de achizitie 

sa fie transmis la OIPOCU-ME 

inainte de transmiterea doc. in 

SEAP si publicarea anuntului de 

intentie/participare. Dosarul de 

achizitii cuprinde toate doc. 

emise in timpul procedurii 

inclusiv cele emise de ofertanti. 

Cum am putea sa le trimitem 

inainte? 

 

Verificarea ex-ante va fi efectuată de către OI 

Ministerul Educației în etapa premergătoare 

publicării anunțului în SEAP. 

Achizitii 

Indrumarul metodologic este 

valabil si pentru beneficiarii 

publici, nu doar pentru 

beneficiarii privati? 

 

 

Îndrumarul metodologic este valabil doar pentru 

beneficiarii privați. 

Achizitii 
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Vis a vis de contract avem 

urmatoarea intrebare: In faza de 

contractare s- trecut toata 

valoarea proiectului ca si credit 

angajament aferent anului 2022 

si s-a discutat despre elaborarea 

unui act aditional dupa 

finalizarea contractarii. Ne puteti 

spune, va rog, cand se va incheia 

Actul aditional sau cum se 

procedeaza pentru a avea sumele 

alocate pe ani 

 

Actul adițional se va depune de către Beneficiar, 

după ridicarea clauzei suspensive. 

Contractare 

Privind Instrucțiunea nr.2 - Art.2 

aliniatul 1 Pentru verificarea ex 

ante prevăzută de OUG 

124/2021, Beneficiarii autorități 

contractante depun la OIPOCU-

ME, 1n termen de minim 15 zile 

lucrătoare 1nainte de 

transmiterea documentației de 

atribuire în SEAP / JOUE și 

publicarea a anunțului de 

intenție/de participare dosarul 

achiziției, respectiv rezultatul 

verificării ANAP, 1n situația în 

care acesta a fost verificat ex 

ante către ANAP 

 

Da, înainte de lansarea anunțului, trebuie să existe 

o aprobare a documentației de atribuire de către OI 

Ministerul Educației. În cazul în care beneficiarului 

proiectului i-a fost adus la cunoștință faptul că 

ANAP va verifica dosarul achiziției, acesta va 

informa OI Ministerul Educației și va transmite 

document justificativ în acest sens. Beneficiarii 

depun la OI rezultatul verificării ANAP, dacă este 

cazul, în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea 

acestuia. 

Achizitii 

Se înțelege că înainte de a lansa 

anunțul de intenție/de participare 

trebuie să existe o 

aprobare/avizare a documentației 

de atribuire de către OIPOCU ? 

 

Da, înainte de lansarea anunțului, trebuie să existe 

o aprobare a documentației de atribuire de către OI 

Ministerul Educației. 

Achizitii 

Ce se intampla daca preturile 

ofertate de furnizori la momentul 

depunerii propunerii de proiect 

nu mai sunt valabile in momentul 

achizitiei? Adica acestea au 

crescut!! de ex 1 echipament a 

fost pus in proiect cu 10.000 lei 

iar acum costa 12.000 lei. Daca 

Modificarile contractuale permise, precum si 

modalitatea de efectuare a acestora sunt mentionate 

in contractul de finantare semnat de Dvs. 

Achizitii 
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am propus in proiect sa luam 3 

echipamente cu 30.000 lei acum 

ar costa 36.000 lei. Ce facem, ne 

incadram in suma sau in nr de 

echipamente? DAca in nr de 

echipamente diferenta e 

suportate din venituri proprii ale 

univ, sau se poate din proiect 

(diverse economii de pe alte 

linii)? 

 

La lista de achizitii este un camp-

Economie. Cum se calculeaza, 

luand in calcul valorile cu TVA 

sau fara TVA? 

 

Economiile se vor calcula la valoarea fara TVA, 

având în vedere de faptul că la alegerea procedurii 

achizitorul efectuează estimare a valorii fără TVA 

a achiziției. 

Achizitii 

In ceea ce priveste transmiterea 

dosarului achizitiei, va rugam sa 

ne spuneti ce se intampla dupa 

transmiterea dosarului ? Care 

este termenul de raspuns din 

partea Ministerului dupa ce este 

transmis dosarul ? Ce trebuie sa 

faca AC cu rezultatul verificarii ? 

Daca documentatia este 

verificata de ANAP, ea va mai fi 

verificata si de dvs ? Daca intre 

verificarea ANAP si cea 

efectuata de dvs sunt 

neconcodante, ce va face 

autoritatea contractanta ? 

 

Termenul de răspuns cu privire la dosarul achiziției 

este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la 

OI Ministerul Educației. După primirea 

rezultatului, beneficiarul proiectului va continua 

efectuarea achiziției, respectând prevederile 

legislației în vigoare. În cazul în care beneficiarului 

proiectului i-a fost adus la cunoștință faptul că 

ANAP va verifica dosarul achiziției, acesta va 

informa OI Ministerul Educației și va transmite 

document justificativ în acest sens. Beneficiarii 

depun la OI rezultatul verificării ANAP, în 

maximum 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 

OI Ministerul Educației nu va verifica ex-post 

dosarul achiziíei verificat de catre ANAP 

Achizitii 

Cum putem schimba o pozitie 

(un echipament) din lista de 

achizitii fata de lista initial 

depusa la propunerea de proiect 

(daca va fi cazul)? 

 

Modificarile contractuale permise, precum si 

modalitatea de efectuare a acestora sunt mentionate 

in contractul de finantare semnat de Dvs. 

Achizitii 

La instructiunea 2 se prevede ca 

dosarul achizitiei se transmite in 

vederea validarii ex ante inainte 

de transmiterea documentatiei de 

atribuire in SEAP, or rezultatul 

Beneficiarul proiectului va transmite documentația 

de atribuire înainte de publicarea acesteia în SEAP 

în vederea verificării ex-ante. În momentul în care 

beneficiarului proiectului i-a fost adus la cunoștință 

faptul că ANAP va verifica dosarul achiziției, 

Achizitii 
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verificarii ANAP se obtine dupa 

transmiterea documentatiei in 

SEAP si este selectata pentru 

verificare. 

 

acesta va informa OI Ministerul Educației și va 

transmite document justificativ în acest sens. 

In care moment transmitem 

documentatia de atribuire in 

vederea verificarii Ex-ante? 

 

Documentația de atribuire se va transmite după 

avizul CTE și înainte de publicarea în SEAP 

Achizitii 

Pentru achizitiile care se supun 

verificatii CTE, la ce moment 

transmitem documentatia de 

atribuire pentru validarea ex 

ante? 

 

Documentația de atribuire se va transmite după 

avizul CTE și înainte de publicarea în SEAP 

Achizitii 

Buna ziua, In cazul beneficiarilor 

privati , pentru achizitiile directe, 

se transmit procedurile pentru 

verificarea ex ante? 

In cazul beneficiarilor privati , pentru achizitiile 

directe, verificarea o va efectua MIPE, conform 

art.5, alin1, litera h) și alin. 3, litera dd) din OUG 

124/2021. 

Achizitii 

Dacă în urma analizei ofertelor 

propuse pentru sistemele de 

comunicații de date în vederea 

elaborării documentațiilor 

tehnice pentru achiziție s-a 

constatat că este necesară 

modificarea sumelor alocate per 

subactivități în cadrul aceleași 

activități principale, cu păstrarea 

sumei totale pe activitatea 

principală (redistribuire între 

subactivități), vă rugăm să ne 

sprijiniți cu informații privind 

posibilitatea acestor modificări și 

care ar fi procedura necesară. 

Modificarile contractuale permise, precum si 

modalitatea de efectuare a acestora sunt mentionate 

in contractul de finantare semnat de Dvs. 

Achizitii 

Beneficiarii privati vor efectua 

achizitiile competitive prin 

intermediul SEAP sau prin 

intermediul Platformei 

beneficiar.fonduri-ue.ro? 

Conform art. 6.2 din Îndrumar, Beneficiarii privati 

vor efectua achizitiile competitive prin intermediul 

paginii web https://proiecte.pnrr.gov.ro. 

Achizitii 

Caietele de sarcini aferente 

achizitiilor iT se valideaza de 

catre CTE Autoritatea pentru 

Documentatia se transmite catre OI dupa obtinerea 

avizului. 

Achizitii 
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Digitalizarea Romaniei. 

Intrebare: Documentatia se 

transmite catre OI inainte de 

aprobarea CTE, simultan, sau 

dupa obtinerea avizului? 

Buna ziua, contractul de 

finantare cuprinde bugetulul 

alocat integral pe 2022. Care este 

procedura de modificare pentru 

realocare buget? 

Modificările contractuale se pot realiza prin Act 

adițional, în conformitate cu prevederile 

contractului de finanțare - Articolul 14 alin. (2).  

Actul adițional se va depune de către Beneficiar, 

după ridicarea clauzei suspensive. 

Contractare 

procedura competitiva pentru 

achizitii beneficiari privati face 

referire la praguri valorice care 

nu sunt corelate cu modificarile 

de praguri aduse prin legea nr. 

98/2016 - beneficiari publici. 

pentru achizitiile initiate de 

beneficiarii privati ce praguri vor 

fi avute in vedere? 

Vom adresa o solicitare de clarificări către MIPE în 

acest sens. 

Achizitii 

In ordinal MIPE 

2129/24.08.2022 la punctul 6 din 

tabelul de verificare a achizitiilor 

cu privire la respectarea 

prevederilor de la art 187, art 3, 

lit d din Legea 98/2016 exista o 

neconcordanta cu prevederile 

legii 98/2016 forma curenta, 

Vom adresa o solicitare de clarificări către MIPE în 

acest sens. 

Achizitii 

La art 187 alin 3, lit d este pretul 

cel mai scazut, or nu putem 

aplica criterii ecologice la pretul 

cel mai scazut – neconcordanta a 

aparut in urma modificarii legii 

98/2016 prin Legea 208/2022 va 

rugam sa ne ajutati cu privire la 

corectarea ordinului. 

Vom adresa o solicitare de clarificări către MIPE în 

acest sens. 

Achizitii 

Pentru universitatiile private care 

este modalitatea de decontare a 

TVA-ului, tinand cont ca a fost 

indicata solicitarea unui singur 

cont de trezorerie. 

Sumele aferente TVA pentru universitatile private 

se vireaza de catre ME in acelasi cont  

Financiar 

In Indrumarul pentru beneficiarii 

privati se face referire la Anexa 6 

Vom adresa o solicitare de clarificări către MIPE în 

acest sens. 

Achizitii 
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- Model orientativ pentru 

Raportul procedurii de achizitie, 

insa la anexe nu este (sunt doar 5 

anexe) 

Daca totusi se va decide la 

nivelul universitatii plata 

expertilor din echipa, are totusi 

sens introducerea unor cheltuieli 

neeligibile in bugetul 

proiectului? Sau, altfel spus, e 

nevoie pentru a justifica faptul ca 

ei au lucrat, este obligatoriu? 

daca oricum cheltuielile nu sunt 

eligibile mi s-ar parea o bataie de 

cap in plus 

Nu este obligatorie includerea unor astfel de 

cheltuieli. In masura in care considerati necesara 

aceasta justificare a existentei unei echipe de 

implementare, aveti dreptul sa o realizati. 

Contractare 

Intrevare achizitii. Documentele 

aferente achizitiilor vor fi 

transmise spre verificare dupa 

fiecare etapa procedurala, 

respectiv dupa fiecare etapa de 

evaluare? Vor fi transmise 

procesele verbale de evaluare, 

ofertele tehnice, financiar, 

documentele suport DUAE? 

Toate aceste documente vor face 

obiectul verificarii ex-ante de 

catre dvs? AC-ul este obligat sa 

puna in aplicare recomandarilr 

dvs? Ce se intampla daca dupa 

punerea in aplicare a 

recomamdarilor dvs, sunt depuse 

contestatii respectiv sunt aplicate 

corectii financiare? Care va fi 

raspunderea Ministerului? 

În etapa de verificare ex-ante se va transmite de 

către beneficiari doar documentația de atribuire în 

etapa premergătoare publicării anunțului. În cazul 

în care dosarul achiziției nu este verificat de către 

ANAP, beneficiarul proiectului va transmite spre 

verificare ex post documentele justificative 

aferente achiziției după semnarea contractului la 

solicitarea ME prin directia de specialitate 

OIPOCU. 

Achizitii 

Se pot transmite propuneri de 

imbunatatire ale platformei? De 

exemplu posibilitatea ca o 

universitatea sa aiba mai multi 

utilizatori sa un compromis sa se 

accepte conectarea unui user 

simultan de pe 1-2 calculatoare. 

Vom transmite propunerea Dvs catre MIPE Platforma 

Ref la art 1 din instructiunea 2, 

pentru achizitiile pe care 

Conform HG 209/2022 art 28 alin (1), "in vederea 

planificării fluxurilor financiare şi a resurselor 

Achizitii 
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intentionam sa le initiem in 2022, 

dar care sunt supuse diverselor 

verificari care pot conduce la 

publicarea anuntului de 

participare in seap in anul 2023 

le mai includem (preventiv) in 

aceasta lista? Lista se depune 

pana pe 5 decembrie, publicarea 

s-ar putea sa se reuseasca pana la 

30.12 a anului curent... 

umane şi de timp, coordonatorii de reforme şi/sau 

investiţii transmit MIPE, până la data de 15 

decembrie a fiecărui an, lista achiziţiilor publice 

planificate a fi realizate în anul următor". Pentru 

indeplinirea acestei atributii, beneficiari 

coordonatorilor de reforma transmit la randul lor, 

pana pe 5 decembrie a fiecărui an aceasta lista. 

Depunerea primului Raport de 

Progres se va face la 3 luni de la 

semnarea contractului sau la 3 

luni de la ridicarea clauzei 

suspensive?  

Depunerea primului Raport de progres se va realiza 

cu ocazia depunerii Cererii de transfer, trimestrial 

sau ori de cate ori este nevoie, dupa 

ridicareaclauzei suspensive. 

Tehnic 

Conform Notificare 2 art 2, alin 

1 trebuie transmise inainte de a 

transmite documentele in seap. 

Fisa de date se genereaza in 

aplicatie. Intelegem ca 

transmitem documentele fara fisa 

de date 

În etapa de verificare ex-ante se va transmite de 

către beneficiari doar documentația de atribuire în 

etapa premergătoare publicării anunțului. Dosarul 

nu va conține Fișa de Date a Achiziției. 

Achizitii 

Universitatile private realizeaza 

achizitiile din cadrul Proiectului 

prin SEAP? 

Universitățile private respecta prevederile 

Îndrumarului. 

Achizitii 

Este o confuzie totala referitoare 

la verificarea ex-ante. Va rugam 

sa detaliati toti pasii referitori la 

verificare ex-ante printr-o 

procedura 

Există propuneri de modificare a OUG 124 în 

vederea clarificarii situatilor de verificare ex nte si 

a celor de ex post, precum si rolul institutiilor 

responsabile cu aceste verificari. 

Achizitii 

Universitatea Ecologica din 

Bucuresti este universitate 

privata. In PAAP are prevazute 

achizitii care presupun contracte 

de servicii care intra sub 

incidenta art. 6 din legea nr. 

98/2016, dar si contracte de 

furnizare de produse care nu se 

incadreaza in acest art. 6 din 

Legea 98/2016 ci in art.2.1 din 

Indrumar. In aceasta situatie care 

este legislatia aplicabila, se 

Dacă achiziția se încadrează în prevederile art 2.1. 

din Îndrumar, neaflându-se sub incidența art. 6 din 

legea nr. 98/2016, se aplica prevederile din 

Îndrumar. 

Achizitii 
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aplica prevederile din indrumar 

pentru contractele de furnizare de 

produse si legea 98/2016 pentru 

contractele de servicii, adica 

aplicam ambele reglementari? 

Unde regasim indrumarul MIPE? Indrumarul a fost primit de Beneficiari ca Anexa la 

Instructiunea nr. 2 

Achizitii 

Cum se face verificarea ex-ante 

pentru beneficiarii privati? 

Verificarea ex-ante pentru beneficiarii privati se va 

efectua de către MIPE, conform Îndrumarului. 

Achizitii 

Dacă în proiect există o 

subactivitate cu obiectiv 

modernizare rețea de comunicații 

într-o clădire pentru care s-ar 

putea ca după depunerea 

proiectului să se decidă reparații, 

care ar fi consecințele din 

punctul de vedere al îndeplinirii 

indicatorilor și ce se poate face 

cu fondurile alocate pentru acea 

modernizare (redistribuire?). 

Modificarile contractuale permise, precum si 

modalitatea de efectuare a acestora sunt mentionate 

in contractul de finantare semnat de Dvs. 

Tehnic 

 

 


