
Implementare Proiecte

Informare legislativa - Consilierul urmareste in 

permanenta noile oportunitati de finantare eligibile.

prin accesarea zilnica a sitului Ministerului Integrarii 

Europene, Informatii legislative, ADR S-E, 

www.Finantare.ro  si prin participari la diferite cursuri .

Toate informatiile noi sunt transmise Primarului de catre 

Consilier

Internet, Monitorul Oficial, 

www.finantare.ro 

abonament, premiersoft.ro

www.fonduri-structurale.ro 

, Ministerul Integrarii 

Europenii

Primarul analizeaza continutul informatiilor si stabileste o 

intalnire cu persoanele direct implicate in viitorul proiect.

La data stabilita de Primar se desfasoara intalnirea prin 

care se discuta importanta proiectului, resursele 

necesare pt intocmirea proiectului, cota de participare a 

primariei, se verifica daca acel proiect nu a mai fost 

initiat anterior.

Se procedeaza la intocmirea  Cererii de Finantare de 

catre Consilier.

In urma sedintei se 

decide initierea 

proiectului?

DA

Elegibilitate, incadrare 

proiectului 

Se emite o Hotarare de 

Consiliu prin care se 

aproba sau nu derularea 

proiectului si cota de 

participare.

Primarul si Consilierii analizeaza motivele 

neinceperii Proiectului si dupa caz se decide 

initierea unei Actiuni Corective.
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Are loc depunerea documentelor anexe Cererii de 

Finantare de  catre Consilier  .

Institutia 

finantatoare 

accepta?

Da

Consilierii prezinta primarului 

motivele neacceptarii finantarii

Traducerea in Engleza

Bugetul

Studii Topo – Geo

Avize

Copii Bilant Annual

Decizia Consiliului Local

Atestare Fiscala

CV pers care se ocupa de 

intocmirea proiectului

Oferte ale furnizorului de servicii

Echipa de Management al Proiectului se ocupa de 

implementarea acestuia pana la finalizarea lui 

urmand strict pasii impusi de Institutia finantatoare.

Daca nu se poate finaliza proiectul  la data stabilita 

se emite o Cerere in care sunt descrise motivele 

relevante pentru prelungirea implementarii .

Se urmareste pas cu pas derularea in bune conditii a 

proiectului de catre Echipa de Management al 

Proiectului.

Dosar Proiect

In cazul in care Cererea de Finantare a fost aprobata 

se depune prin delegatul Primariei proiectul la 

institutia finantatoare .

Institutia accepta 

implementarea 

Proiectului?

DA

In cazul in care motivele 

prezentate in cerere nu sunt 

bine intemeiate solicitantul 

este obligat sa returneze 

suma necheltuita Institutiei 

Finantatoare.

Realizeaza  Studiul de 

Fezabilitate, Tine in permanent 

legatura cu Institutia finatatoare, 

Gestioneaza resursele. 

Intocmeste Rapoarte catre 

Institutia Finatatoare ori de cate 

ori se impune acest lucru. 

Rapoart de 

Evaluare Lunara
Graficul de Timp

Graficul de Timp

Consilier Integrare Europeana modifica 

proiectul/efectueaza corectia dupa care il 

transmite Institutiei.

Procedura Actiuni Corective 

Preventive

NU

Se depune crerea de finantare de catre delegatul 

Primariei la adresa respectiva.
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Cerere prelungire 

Implementare

STOP PROCES


