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Regulament cadru pentru functionarea structurilor
administrative si de coordonare ale proiectului RIS

DISCOVER NE ROMANIA

Partile care au dezvoltat propunerea de proiect “ Dezvoltarea unei Strategii Inovative, Continuu
Orientata pentru Valorizarea Resu rselor Economice in Nord-Est Romania” sunt:

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est Romania, coordonator proiect
- Metron Srl, Italia, partener principal
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala -Comitet de Expansiune Economica(CEBANOR) Bass
Normandie, Franta, partener secundar

Proiectul are un buget total de 465.000Euro  (din care 335.000Euro grant) si este finantat din
Programului Cadru 6, Componenta - Actiuni de Suport Specific (SSA) in tarile candidate.

Dupa semnarea contractului nr. 014623/15.09.2005, partenerii au semnat in data de 06.10.2005,
un acord cadru care prevede modul de organizare intre contractori, de a organiza managementul
proiectului si de a defini drepturile si obligatiile acestora.

Obiectivul acestui document este de a agrea un  set de reguli comune care vor promova o
cooperare productiva si eficienta intre parteneri si ii va sprijini in atingerea obiectivelor proiectului.

1. Coordonatorul proiectului  este unicul intermediar intre parteneri si Comisia Europeana si va
trebui sa indeplineasca toate sarcinile alocate conform contractului de finantare, acordul de
parteneriat si prezentul document. Coordonatorul este responsabil pentru managementul general
al proiectului.

In particular, Coordonatorul de proiect va fi responsabil pen tru:

1.1) Responsabilitati fata de Comisia Europeana :
(a) Primerea contributiei financiare de la Comisie. Coordonatorul va administra aceasta

contributie alocand partenerilor, in conformitate cu programul de lucru stabilit si deciziile luate
de managerul de proiect si organismele corespunzatoare;

(b) Supervizarea progresului stiintific, tehnic, financiar si administrativ al proiectului si furnizarea
informatiilor adecvate catre Comisie conform contractului;

(c) Coordonarea raportarilor catre Comisie pe baza informatii lor colectate de la parteneri;
(d) Depunerea documentatiei catre Comisie, inclusiv a rapoartelor, rezultatelor proiectului si a

oricaror informatii solicitate.
(e) Semnarea contractului de finantare cu Comisia Europeana dupa primirea autorizarii din

partea partenerilor;

1.2) Responsabilitati fata de parteneri :
(a) Pastrarea documentelor si informatiilor in legatura cu derularea proiectului si inaintarea

acestora pentru analiza catre Comitetul de Monitorizare, Unitatea de Management si
partenerii in cauza, la cerere;

(b) Actioneaza ca un intermediar intre parteneri;
(c) Cu exceptia capacitatii sale de reprezentant al partenerilor, in conditiile descrise in contractul

de finantare, coordonatorul nu va fi indreptatit sa actioneze sau sa faca declaratii cu
responsabilitate juridica in numele oricarui alt partener;

(f) Transfera sumele alocate intre parteneri in conformitate cu alocarile lor bugetare in
       conformitate cu deciziile Unitatii de Management si pastreaza inregistrarile corespunzatoare
       cu identificarea modului in care au fost efectuate platile catre parteneri ;
(g)  Urmareste cheltuielile proiectului si monitorizeaza declaratiile de costuri pregatite si certificate
       de catre parteneri;  aproba modificarile bugetare ale partenerilor .
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(h)  Coordonatorul numeste un Manager de proiect care va fi membru al Unitatii de Management
si conduce intalnirile acestui organism. Sub controlul si in concordanta cu deciziile Comitetului de
Monitorizare si ale Unitatii de Management, Managerul de proiect va raspunde de manag ementul
operational al proiectului.

Managerul de proiect va raspunde in particular de:

a. Implementarea deciziilor strategice ale Comitetului de Monitorizare;
b. Implementarea si actualizarea programului de lucru;
c. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor proiec tului si a activitatii Unitatii de Management ;
d. Supervizarea progresului fata de calendarele specificate in proiect sau agreate cu partenerii in

cadrul Panelului de Referinta;
e. Administrarea proiectului ;
f. Organizeaza activitatile si intalnirile Comitetului de  Monitorizare si ale Unitatii de

Management;
g. Decide masurile necesare pentru asigurarea coordonarii efective a proiectului, in contextul

procedurilor de control si audit;
h. Pregateste intalnirile cu Comisia si informatiile solicitate de aceasta;
i. Agreaza comunicatele de presa in raport cu proiectul;
j. Propune Panelului de Referinta revizuirea sau amendarea contractului in vederea incetarii

participarii unui partener;
k. Revizuieste sau decide realocarea sarcinilor unui partener, in cazul in care acesta nu isi

indeplineste in mod corespunzator sarcinile care -i si propune intrarea unei noi entitati in cadrul
proiectului pentru a prelua acest rol;

l. Propune Panelului de Referinta suspendarea contractului partial sau integral, sau propune
Comisiei terminarea participarii unuia dintre parteneri.

2. Unitatea de Management

Unitatea de Management este compusa din experti ai Coordonatorului de proiect care desfasoara
activitatile in cadrul proiectului si care au urmatoarele responsabilitati :

a) Ajuta la stabilirea unei structurii de management eficient a proiectului, definirea obiectivelor si
metodologiilor precum si a actiunilor de realizare a consensului regional,

b) Pregateste analize si ajuta la definirea obiectivelor si structurii Strategiei Regionale pentru
Inovare;

c) Dezvolta propuneri pentru Strategia Regionala pentru Inovare si Planul de Actiune;
d) Participa la conferinte si activitati legate de transferul de expertiza si experienta;
e) Dezvolta un sistem de montorizare si evaluare a activitatilor proiectului.

3. Parteneri

In conformitate cu acordul cadru semnat partenerii au urmatoarele responsabiltati:

a. Pastrarea documentelor si informatiilor in legatura cu derularea proiectului si depunerea lor
la coordonatorul de proiect in scopul pregatirii rapoartelor tehnice si financi are periodice
solicitate.

b. Implementarea programului de lucru agreat de structurile de coordonare ale proiectului;
c. Respectarea datoriilor stabilite in Acordul de parteneriat, Anexa II Principalele sarcini ale

METRON SRL si Anexa III Principalele sarcini al e CEBANOR;
d. Depunerea documentatiei suport pentru demonstrarea eligibilitatii cheltuielilor rezultate ca

urmare a  implementarii proiectului si a cererilor de plata in conformitate cu perioadele de
raportare prevazute in contract.

4. Panelul de Referinta

Panelul de referinta este compus din 12 experti locali. Presedinte Panelului de Referinta este
Coordonatorul de proiect.
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Panelul de Referinta va fi responsabil pentru:
a) Face propuneri privind obiectivele proiectului si activitatile de publicitate;
b) Avizeaza programulde lucru si modificarile majore in cadrul acestuia;
c) Avizeaza regulile de management privind fondurile primite de la Comisie, inclusiv transferul

platilor catre parteneri;
d) Propune revizuirea sau/si amendarea termenilor contractului si acordulu i de parteneriat;
e) Avizeaza angajamentele propuse de Mangerul de Proiect;
f) Propune suspendarea integrala sau partiala a proiectului sau terminarea partiala sau integrala

a contractului;
g) In cazul neindeplinirii sarcinilor care ii revin unui partener agreaza actiunile ce trebuie luate

impotriva acestuia;
h) Avizeaza procedurile de lucru in conformitate cu contractul, Anexa II Conditii Generale -

Partea C in raport cu managementul informatiilor, relatiile cu publicul si promovarea;
i) Avizeaza propunerile pentru larg irea consortiumului si intrarea unor noi parteneri in contract,

inclusiv procedura de selectie a acestora;
j) Coopereaza cu organisme externe, organizeaza conferinte, ateliere de lucru si comunica cu

institutii de cercetare – dezvoltare, municipalitati, etc;
k) Initiaza forme concrete de cooperare interregionala in domeniul inovarii.

Panelul de Referinta se va intruni cel putin o data pentru fiecare pachet de lucru al proiectului, sau
ori de cate ori este nevoie la solicitarea coordonatorului sau a ambilor parte neri.

5. Comitetul de Monitorizare

a.  Comitetul de Monitorizare al proiectului va contine minimum 12 membri, reprezentanti ai
institutiilor regionale importante implicate in proiect ( aceia care vor implementa strategia
regionala de inovare), alte institutii active in domeniul inovarii din regiunile partenerilor din
proiect (METRON SRL, CEBANOR, Consultant International de Proces).

b.  Coordonatorul propune nominalizarea membrilor selectati; Presedintele Comitetului de
Monitorizare este coordonatorul de proie ct.

c.  Comitetul se va intalni de cel putin 4 ori in decursul proiectului (in conformitate cu programul
de lucru al proiectului) sau in orice moment considerat necesar de catre coordonator sau
parteneri.

d.  Principalele documente care vor fi realizate in timp ul proiectului vor fi supuse spre aprobare in
cadrul Comitetului de Monitorizare.

e.  Comitetul de Monitorizare va fi indreptati sa aprobe:
i. Decizia politica si orientarea strategica a proiectului, activitatile principale si

metodologia de abordare pentru indeplinirea obiectivelor acestuia;
ii. Facilitarea atingerii consensului regional la nivelul institutiilor cheie;
iii. Sprijina implementarea cu succes a Strategiei Regionale de Inovare in regiunea

Nord-Est;
iv. Monitorizeaza atingerea obiectivelor proiectului.

6. Consultantul International de Proces (CPI)

Consultantul International de  Procesului va oferi consultanta si asistenta Unitatii de Management
in ceea ce priveste metodologia si conceptul de implementare al proiectului. Aceasta va include
sprijin in dezvoltarea structurilor de management, metodologia de analiza a cererii si ofertei,
strategia de comunicare, schitarea Strategiei de Inovare Regionala si Planul de Actiune, precum
si participarea activa in conferinte, ateliere si evenimente relevante pentru proiect

7. Reguli comune  pentru toate structurile

7.(1) Comunicarea

Expertii structurilor de management vor lua parte la elaborarea documentelor, rapoartelor si altor
materiale si vor fi consultati in raport cu alte surse de informare atunci cand vor fi necesare aceste
consultari pentru progresul proiectului.
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Comunicarea intre experti poate fi electronica – prin e-mail, telefonica si prin intermediul
coordonatorului de proiect.

7.(2) Pregatirea si organizarea intalnirilor

Intalnirile Comitetului de Monitorizare si ale Panelului de Referinta vor fi agreate de catre
presedinte cu cel putin 14 zile inainte pe baza de anunt si agenda. Agenda trebuie sa ofere
suficiente date privind deciziile propuse.

In cazul in care un membru sugereaza adaugarea unui pu nct pe ordinea de zi, el va trebui sa
comunice acest lucru in scris tuturor celorlalti membri ai comisiei cu cel putin 10 zile calendaristice
inainte de data intalnirii.

Minutele intalnirilor vor fi pregatite de catre coordonator si transmise tuturor memb rilor comisiei in
termen de 14 zile. Minutele vor fi considerate acceptate de catre toti membrii comisiei daca, in
termen de 14 zile de la primire nici un alt membru al comisiei nu a obiectat in scris acest lucru
catre Coordonator.

Presedintele poate decide, prin anunt si agenda cu cel putin 3 zile inainte de data intalnirii ca
intalnirea se va tine in format electronic exemplu video conferinta, conferinta telefonica sau alte
sisteme de comunicare similare.

7.(3) Procesul de luare a deciziilor

Toate deciziile structurilor de management se iau prin consens. In cazul in care acesta nu este
atins sau unul din membri propune acest lucru se poate apleca o procedura simpla de vot.

Se considera indeplinite conditiile de qvorum daca mai mult de (50) % din membr i sunt prezenti
sau sunt corect reprezentati de inlocuitori. Decizia nu va fi validata decat daca mai mult de (50)%
din membrii prezenti sunt de acord. Nu exista drept de veto, fiecare membru are un singur vot. In
cazul unui vot egal impartit, votul presed intelui va fi decisiv.

Acest regulament intra in vigoare la data primei sedinte a structurii de conducere si va actiona
pana la terminarea Contractului, descarcarea completa a partenerilor de sarcinile ce le -au fost
stabilite, precum si pe toata durata or icarui amendament sau extensie a acestui contract.

Partenerii pot solicita incetarea participarii la Contract si acord de parteneriat in baza unei
notificari facuta coordonatorului cu 3 luni inainte de data retragerii, pe baza de scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, indicand motivele retragerii.

Panelul de referinta poate avea obiectii privind aceasta retragere prin vot unanim, minus votul
partenerului care se retrage, indicand motivul obiectiei in termen de 45 zile de la data primirii
notificarii.

Retragerea va intra in vigoare numai dupa justificarea integrala a alocarilor financiare primite pana
la data retragerii. In caz contrar sumele nejustificate vor fi returnate integral coordonatorului de
proiect.

Atunci cand Panelul de Referinta nu este de acord, coordonatorul trebuie sa depuna la Comisie o
cerere pentru asistenta, in conformitate cu articolul relevant din contractul de finantare.

7.(4) Includerea unui nou partener

In contractul de finantare este specificat ca schimbarea compo zitiei consortiumului de
implementare  proiectului necesita aplicarea unei proceduri de selectie competitiva. In cazuri
specifice, bine justificate de coordonatorul de proiect, poate fi inclus un nou partener in proiect
fara nici o procedura de selectie.
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Procedura competitiva va fi propusa de catre coordonatorul de proiect Panelului de Referinta.
Dupa aprobarea de catre acesta, coordonatorul de proiect va fi responsabil de aplicarea
procedurii in conformitate cu prevederile contractului de finantare.

Evaluarea ofertelor va fi facuta de catre coordonatorul de proiect.

Introducerea unui nou partener in proiect va fi aprobata mai intai formal de coordonatorul de
proiect. Astfel partenerul se obliga sa participe (cu mijloace umane, materiale si/sau financiar e) la
implementarea programului de lucru si se obliga sa plateasca contributia financiara, dupa caz.

Intrarea in consortiu intra in vigoare la data semnarii tuturor documentelor aferente contractului de
finantare si acordului de parteneriat.


