GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management POS DRU

INSTRUCŢIUNEA nr. ....................
privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 20072013
Având în vedere:
1. Documentul Cadru pentru Implementarea POSDRU 2007-2013, unde se precizează că
solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entități
cu personalitate juridică, înregistrate în România/și sau în statele membre ale Uniunii
Europene;
2. Ghidul Solicitantului – Condiții Generale (versiunile 2009,2010,2013);
3. Prevederile modelului cadru al Acordului de Parteneriat, anexă la Ghidul Solicitantului –
Condiții Generale,
Directorul General al Autorităţii de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
emite prezenta instrucţiune
Art. 1 Nu se admite retragerea unui partener din parteneriat fără înlocuirea acestuia cu alt
partener, diferit de membrii parteneriatului inițial. Nu se admite creșterea numărului de
parteneri în raport cu numărul aprobat inițial, întrucât ar pune în discuție decizia comitetului de
evaluare cu privire la proiectul și parteneriatului depus inițial și evaluat.
Art. 2 Nu se admite înlocuirea beneficiarului finanțării nerambursabile (liderul de parteneriat),
semnatar al contractului de finanțare, cu unul din parteneri sau cu altă entitate cu personalitate
juridică. Fac excepție situațiile în care entitatea cu personalitate juridică semnatară a
contractului (beneficiarul) este preluată, indiferent de modalitatea juridică a preluării (exemple
– restructurare, comasare, absorbție, desființare cu preluarea atribuțiilor de către o alta
structură publică cu personalitate juridică, etc) de altă entitate juridică, succesoare în drepturi și
obligații, cu condiția precizării explicite a acestui aspect și asigurarea/dovedirea eligibilității
succesorului conform prevederilor Ghidului Solicitantului aplicabil.
Art. 3 Se poate admite înlocuirea beneficiarului finanțării nerambursabile în situațiile în care
beneficiarii/partenerii principali sunt: instituții/structuri cu statut internațional confirmat de
Ministerul Afacerilor Externe (exemple – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Crucea

Bulevardul Carol I, nr. 34-36, sector 2, Bucureşti, Tel: 0213150214, Fax: 0213150206

Roșie, Semiluna Roșie, OIM, etc - în cazul modificării statutului reprezentanței cu personalitate
juridică din România sau al existenței unei necorelări între statutul reglementat al acestor
organizații și legislația națională aplicabilă) sau Primării, Consilii Locale sau Județene cu Unitatea
Administrativ-Teritorială aferentă acestora, respectiv comuna, orașul, municipiul sau județul,
după caz, în conformitate cu prevederile art. 20 și 21 din Legea 215/2001, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 4 AM POSDRU/OI POSDRU responsabil poate aproba înlocuirea unui partener sau a unor
parteneri din cadrul unui proiect depus spre finanțare/finanţat în cadrul POSDRU 2007-2013,
doar în următoarele condiții
1.

există o motivație întemeiată pentru înlocuirea partenerului existent:
• partenerul existent solicită acest lucru prin adresă scrisă către beneficiar (liderul de
parteneriat);

sau
• beneficiarul (liderul de parteneriat) face dovada clară, cu documente justificative
scrise și suficiente că menținerea partenerului/partenerilor în proiect blochează sau
creează dificultăți majore în ceea ce privește contractarea și/sau derularea în bune
condiții a proiectului;
sau
• există motive obiective care afectează unul din parteneri, cum ar fi desființarea unei
autorități publice prin act normativ, reorganizarea/modificarea atribuțiilor autorității
publice, pierderea personalității juridice, etc.
2.
noul partener propus este diferit de partenerii existenți; nu se preiau de către aceștia
drepturile și obligațiile partenerului înlocuit.
3.
toți ceilalți parteneri existenți sunt informați și sunt de acord cu înlocuirea partenerului
inițial, prin semnarea unui Acord de Parteneriat, care include noul partener propus. De
asemenea, prin semnarea Acordului de Parteneriat, noul partener propus preia toate obligațiile
partenerului înlocuit.
4.

noul partener respectă următoarele cerințe:
• îndeplinește toate condițiile din Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și
Specifice referitoare la statutul partenerilor;
• desfășoară activități relevante pentru domeniul proiectului sau demonstrează că
în obiectul de activitate al instituției pe care o reprezintă se află și
activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care are rol de partener;
• demonstrează că are capacitate financiară și operațională la un nivel cel puțin egal
cu vechiul partener, astfel încât să nu afecteze implementarea corespunzătoare a
proiectului;

Bulevardul Carol I, nr. 34-36, sector 2, Bucureşti, Tel: 0213150214, Fax: 0213150206

• va desfășura activitățile pentru care era responsabil partenerul înlocuit, conform
cererii de finanțare și Acordului de Parteneriat inițial.
Art. 5 Pentru beneficiarii (liderii de parteneriat) care sunt autorități/instituții finanțate din
fonduri publice, în cazul în care se dorește schimbarea unui partener, entitate privată,
beneficiarul are obligația de a face publică intenția de a căuta un nou partener (entitate privată
- conform OUG 64/2009), în vederea continuării implementării unui proiect finanțat din
instrumente structurale, menționând totodată principalele activități ale proiectului și condițiile
minime pe care trebuie să le îndeplinească acesta.
Art. 6 Modificarea Acordului de Parteneriat precum și înlocuirea partenerului se poate realiza:
• înainte de semnarea contractului de finanțare, pe baza unei cereri depuse la
AM/OI semnată de beneficiar (lider de parteneriat), cu respectarea art.4 și art.5
din prezenta instrucțiune;
• după semnarea contractelor de finanțare, pentru cererile de propuneri de proiecte
lansate începând cu anul 2013, prin act adițional la contractul de finanțare,
conform cerințelor prezentei instrucțiuni și a altor instrucțiuni emise de AM
POSDRU.
În ambele situații se va verifica, conform listei de verificare atașate, conformitatea
administrativă a partenerului propus.
Art. 7 Personalul AM/OI/OIR va asigura aplicarea prezentei Instrucțiuni.
Art. 8 La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, se abrogă Instrucțiunile 31, 37,
clarificarea nr. 1 la Instrucțiunea 31 și orice dispoziție contrară.
Cristian ABABEI
Director general
Autoritatea de Management POSDRU
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