Activități specifice privind închiderea
Programului Operațional pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
finanțat din Fondul Social European
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Reglementări privind închiderea unui
Program Operational din perioada 2007-2013
Baza legală
legală (I)

Regulamente generale
1. Regulamentul (EC) nr 1083/
1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi
Fondul de Coeziune
- la art. 88 se prevede “O încheiere parţială a programelor operaţionale se poate
efectua în funcţie de o periodicitate care trebuie determinată de statul membru”
2. Regulamentul (EU) nr 1297/11.12.2013 prin care a fost adăugat paragraful 12 la
Art 77 privind închiderea de program
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Baza legală
legală (II)
Regulamente europene specifice
1. Regulamentul (EC) nr 1081/2006 privind Fondul Social European
2. Regulamentul de implementare (EU) nr 1828/2006 stabilind regulile pentru
implementarea Reg (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile
generale cu privire la FEDR, FSE şi Fondul de Coeziune şi pentru
implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 pentru FEDR
3. Decizia Comisiei nr. 1573/20.03.2013 privind aprobarea orientărilor
referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a
beneficia de asistență din partea FEDR, a FSE și a Fondului de Coeziune
(2007-2013)
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Baza legală
legală (III)
Reglementări naționale în curs de adoptare
1. Proiectul de HG privind închiderea programelor operaţionale finanţate
în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru
Pescuit
(elaborat în forma finală)
2. Instrucțiunea AM POSDRU privind închiderea PO/proiectelor finanțate
prin POSDRU 2007 – 2013
(care va fi aprobată după publicarea HG)
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Baza legală
legală (IV)
Prevederile contractuale dintre autoritatea finanțatoare și
Beneficiar/Parteneriat
1. Obligațiile Beneficiarului/Parteneriatului reprezentat de Liderul de parteneriat
conform Contractului de finanțare (CF) încheiat cu AMPOSDU/OIPOSDRU
delegat
2. Respectarea prevederilor secțiunii “Sustenabilitatea proiectului” din Cererea
de finanțate, Anexa 1 la contractul de finanțare, după finalizarea perioadei de
implementare a proiectului
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Obligatiiile
Obligatiiile Beneficiarului/Liderului
Beneficiarului/Liderului de
parteneriat – extras CF
- toate documentele proiectului vor fi păstrate încă 3 ani de la data închiderii
oficiale a POSDRU 2007-2013;
- asigurarea arhivării documentelor proiectului atât în format fizic (ex: pe suport de
hârtie sau baze de date utilizate), cât și în format electronic;
-menținerea destinației și a parametrilor tehnici de funcționare a bunurilor,
imobilelor și echipamentelor achiziționate din FEDR, a lucrărilor efectuate în cadrul
proiectului pe o perioadă de 3 ani după finalizarea perioadei de implementare a
proiectului de către fiecare partener în parte și utilizarea lor pentru a asigura baza
materială pentru sustenabilitatea proiectului;
- proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală privind rezultatele
proiectului rămân Beneficiarului, acestea putând fi puse la dispozitia
AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu titlu gratuit, dacă nu se încalcă drepturile de
proprietate intelectuală existente.

Alte obliga
obligații
bligații ale Beneficiarului/
Beneficiarului/
Liderului de parteneriat
- implementarea Planului de sustenabilitate al proiectului după finalizarea periodei de
implementare a proiectului, conform activităților declarate în Cererea de finanțare- Anexa 1 la
CF
- în cazul declarării falimentului unui partener din proiect, Liderul de parteneriat sau alt
partener va îndeplini activitățile de sustenabilitate la care s-a angajat acesta, precum și să preia
toate documentele tehnice sau financiare ale proiectului în copii, conform cu originalul
- declararea locației întregii arhive a proiectului către AMPOSDRU sau OI POSDRU delegat
- dacă proiectul intră în eșantionul de verificare cu ocazia închirerii POSDRU, beneficiarul va
asigura accesul la locațiile unde a fost implementat proiectul, la sistemele informatice care au
legătură cu proiectul și va trebui să pună la dispozitie gestiunea tehnică sau financiară a
proiectului

Etapele și termenele pentru realizarea închiderii
POSDRU 20072007-2013 propuse prin HG (I)
Beneficiar / Lider parteneriat
Data finală de eligibilitate a cheltuielilor este 31 decembrie 2015
Cheltuielile suportate de beneficiari vor fi însoțite de facturi achitate sau
documente contabile cu valoare probatorie echivalente
Notă: în cazul cheltuielilor cu salariile din luna decembrie 2015, precum și a
onorariilor pentru serviciile de auditare financiară aferente CR finale,
care vor fi depuse până la 31.12.2015, se vor face plățile până cel târziu
ultima zi a lunii decembrie pentru a fi incluse în extrasele de cont
aferente anului 2015
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Etapele și termenele pentru realizarea închiderii
POSDRU 20072007-2013 propuse prin HG (II)
Autoritatea de Management
30 septembrie 2015:
2015: Depunere Cerere de modificare a deciziilor Comisiei
- Depunerea la Comisie a cererii de modificare a unei decizii pentru POSDRU, inclusiv modificarea
planului de finanțare pentru transferul de fonduri între prioritățile programului în cadrul aceluiași
obiectiv și al componentelor obiectivului și în cadrul FSE
- Stabilirea Listei proiectelor care nu se pot finaliza până la data de 31 decembrie 2015,
2015 dar care,
conform prevederilor contractului de finanțare, vor fi funcționale până la 1 noiembrie 2016,
beneficiarii asigurând din resurse proprii finalizarea implementării
Ianuarie – 15 mai 2016:
2016: Verificări ale cererilor de rambursare depuse de Beneficiari
- Urmărirea respectării de către beneficiari a termenelor contractuale/legale pentru depunerea
cererilor de rambursare pentru cheltuielile plătite până la 31.12.2015, în vederea includerii în
ultima aplicație de plată intermediară
-Analiza cererilor de rambursare primite de la toţi beneficiarii, aferente cheltuielilor plătite până
la sfârșitul anului 2015 și realizarea verificărilor de management

Etapele și termenele pentru realizarea închiderii
POSDRU 20072007-2013 propuse prin HG (III)
Autoritatea de Management
16 mai 2016:
2016: Transmiterea la ACP a Declarației de cheltuieli pentru ultima aplicație de plată
intermediară
mai – august 2016:
2016: Analize și verificări de management pentru declarația finală de cheltuieli
-Realizarea verificărilor de management, în conformitate cu prevederile art. 60 (b) din
Regulamentul General şi art.13 din Regulamentul de Implementare, pentru cheltuielile solicitate
de beneficiar neincluse, în mod excepțional, în declarația de cheltuieli pentru ultima aplicație de
plată intermediară
-Verificarea stadiului implementării proiectelor din lista proiectelor nefinalizate în perioada de
eligibilitate, a căror finalizare trebuia asigurată de beneficiari din resurse proprii
-Asigurarea că toate proiectele incluse în declarația finală de cheltuieli sunt funcționale
- Stabilirea listei proiectelor nefuncționale care să fie inclusă în declarația finală de cheltuieli

Etapele și termenele pentru realizarea închiderii
POSDRU 20072007-2013 propuse prin HG (IV)
Autoritatea de Management
01 septembrie 2016:
2016: Depunere Declaraţie finală de cheltuieli pentru POSDRU
august - octombrie 2016:
2016: Elaborarea Raportului final de implementare
ianuarie 2017:
2017: Analize și verificări privind proiectele majore, proiectele suspendate, recuperări, toptop-up
31 ianuarie 2017:
2017: Decizii ale Statului membru pentru aprobarea Listei proiectelor nefuncționale și a angajamentului de
finalizare a lor în termen de 2 ani de la depunerea documentelor de închidere
februarie 2017:
2017: Aprobarea Raportului final de implementare și finalizarea raportului final de implementare și
consultarea tuturor părților interesate (MFE, ACP, membrii CM)
31 martie 2017:
2017: Transmiterea la Comisie, prin SFC 2007,
2007, a Raportului final de implementare
aprilie 2017 – Notificarea închiderii programului
programului: Raportarea privind proiectele suspendate
aprilie 20172017- 31 martie 2019:
2019: Raportarea către Comisie a proiectelor nefuncționale

CONCLUZII
1. AM POSDRU este responsabilă de închiderea conturilor din prima perioadă de programare a POSDRU 200720072013 prin respectarea procedurilor de închidere aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr.
nr.
1573/
1573/20.
20.03.
03.2013
2. AM împreună cu OI naționale și regionale, cu MFE, ACP și Autoritatea de Audit au rolul de analiza periodic
stadiul realizării calendarului de închidere a programului și de a propune măsuri corective în scopul evitării
blocajelor și recuperării eventualelor întârzieri
3. Pe parcursul închiderii oficiale a POSDRU 20072007-2013 Beneficiarii, deși ce au finalizat perioada de
împlementare a proiectelor, vor trebui să răspundă și în continuare eventualelor solicitări din partea
organismelor de control ale Comisiei Europene conform prevederilor contractului de finanțare încheiat cu
AM/OI POSDRU delegat
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Direcția Generală Programe Capital Uman
Ministerul Fondurilor Europene
Bucureşti, Bdul Ion Mihalache nr. 15-17, Corp B, sector 1
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