
Lista de întrebări și răspunsuri 

în cadrul concursului de granturi din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile 

publice” implementat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Fondul de Parteneriat 

pentru Transparență (PTF) 

 

 
Î – Referitor la parteneriate, acestea pot fi doar cu asociații obștești, sau și cu primării? 

R – Important e ca aplicantul principal, deci cel care aplică să fie o asociație obștească. Prin 

urmare puteți aplica în parteneriat și cu autoritățile publice locale. 

Î – Există cheltuieli eligibile pe care le-am putea rezerva pentru dezvoltarea ONG-urilor? Pentru 

achiziții de tehnică, de exemplu? Mai ales pentru ONG-urile mai noi? 

R – Noi nu limităm organizațiile obștești să se încadreze într-o anumită sumă pentru tipuri de 

cheltuieli – pentru personal, costuri administrative, etc. Dar avem criteriul de analiză eficiență- 

cost a activităților propuse. Cu privire la echipament, dacă achiziționarea acestuia e motivată 

de activitățile propuse în proiect, atunci o astfel de linie de buget ar putea fi introdusă, dar e 

necesar ca aceste achiziții să fie bine argumentate din perspectiva obiectivelor programului de 

subgrantare care țin exclusiv de monitorizarea achizițiilor. Acest program nu este focalizat pe 

consolidarea capacităților ONG-urilor. 

Î - La onorarii pentru experți includem în buget impozitele achitate de angajator de 24%, sau le 

includem doar pentru linia bugetară de personal? 

R – Impozitul de 24% se achită inclusiv pentru activități, nu doar pentru personal. Programul 

nostru va fi supus auditului și toate cheltuielile vor corespunde legislației în vigoare. 

Î – Vor fi finanțate și activități, sau acțiuni complementare monitorizării: ateliere de instruire, 

vizite de studiu, implicarea experților? Ne puteți da exemple mai concrete despre ce se așteaptă 

de la noi? 

R – Noi nu am oferit exemple de activități eligibile, pentru a nu pune limite arbitrare asupra 

acțiunilor. Important e să fie făcută monitorizarea achizițiilor, iar la aceasta se pot adăuga 

activități conexe, auxiliare, de consolidare a capacităților de monitorizare. Noi am dat exemple 

doar de activități neeligibile pentru a evidenția anume ceea ce nu poate fi finanțat, iar de Dvs. 

deja ține să utilizați imaginația și creativitatea pentru a veni cu propuneri de activități viabile, 

care să asigure inclusiv sustenabilitatea acestui program și sporirea nivelului de conștientizare 

a problemei achizițiilor în rândul cetățenilor. Sunt binevenite toate tipurile de activități care nu 

sunt neeligibile și se referă la monitorizarea achizițiilor și care pot trece evaluarea pe baza 

criteriului cost-eficiență. În curând noi vom publica un ghid actualizat de monitorizare a 

achizițiilor publice pe care-l veți putea utiliza în activitatea dvs. în cadrul acestui program. Vă 

vom sta și noi la dispoziție pe perioada de implementare a proiectelor dvs. cu sfaturi, 

consultanță, monitorizare și evaluare a evoluției proiectelor etc. 

Î - Se accepta patenta de întreprinzător pentru experți? 

R – Patenta nu poate fi aplicată în cazul programului nostru. Din punct de vedere financiar, nu 

toți finanțatorii de programe acceptă utilizarea patentei, dar unii solicită achitarea integrală a 

impozitelor din toate tipurile de remunerare. 



Î – Va fi disponibil ghidul și în limba rusă? 

R – Deocamdată acesta este doar în română, dar dacă vor fi mai mulți solicitanți, poate reușim 

să alocăm resurse pentru traducerea în rusă. 

Î – Membrii echipei de implementare poate fi simultan și experți? 

R – Nu, membrii echipelor de implementare nu pot fi remunerați și ca experți. Dar pot fi 

considerați implicați în calitate de experți în activitățile proiectului, însă fără remunerare. 

Î – Este solicitată vreo contribuție? Sau prezintă contribuția vreun avantaj? 

R – Noi nu am solicitat contribuție financiară din partea aplicanților. Dacă însă dumneavoastră 

puteți oferi contribuție proprie, financiară, materială, sau pe bază de voluntariat, puteți include 

aceste detalii în buget. 

Î – Poate fi același expert implicat în mai multe proiecte aplicate în cadrul acestui apel? 

R – Da, se poate, întrucât este expert și nu face parte din echipa de implementare a 

proiectului, iar experți știm că nu sunt atât de mulți în domeniu. 

Î – Poate fi solicitat un expert de la IDIS? 

R – Noi vă vom acorda suport și vom avea un program de mentoring și coaching pe tot parcursul 

implementării acestui program de subgrantare: de pildă, în ce privește aplicarea cadrului legal, 

sau unele informații despre modalitățile de sesizare a autorităților, suport în ce privește 

îmbunătățirea procesului de achiziții la nivel local – noi am putea veni cu unele recomandări, 

căci ne dorim să vedem rezultate palpabile în acest sens care să asigure durabilitatea rezultatelor 

programului nostru. Noi vom oferi suport și expertiză, dar monitorizarea, rapoartele, activitățile, 

atelierele ș.a., toate acestea va trebui să le implementați Dvs. împreună cu experții sau 

consultații pe care-i veți angaja în cadrul proiectului, iar aceștia nu pot fi de la IDIS. 

Î – Monitorizarea poate fi făcuta, de exemplu, pentru toate procesele de construcție de drumuri 

într-un raion? Sau pentru toate achizițiile făcute de o instituție pe parcursul intervalului de timp 

prevăzut în program? Sau trebuie să ne focalizăm doar pe o achiziție? 

R – Ambele perspective pot fi asumate. Depinde de capacitatea Dvs. instituțională și de cea a 

experților pe care îi veți angaja. Dacă considerați fezabilă prima abordare, nu este o problemă, 

dar trebuie să fim realiști. 

Î- Autoritatea contractantă monitorizată trebuie să aibă calitatea de partener în cadrul 

proiectului? Adică este necesar acordul lor? 

R – Nu, aceasta nu este necesar. Proiectele de monitorizare presupun că veți monitoriza în mod 

independent activitatea de achiziții a unei autorități. Important este să păstrăm independența 

acestei evaluări, iar asemenea parteneriate ar putea ridica semne de întrebare în acest sens și de 

aceea ele nu sunt oportune. Acordul pentru monitorizare din partea autorității contractante nu 

este necesar. 

Î – Dacă monitorizăm doar o entitate, putem face și alte activități, în afara monitorizării acestei 

entități? De exemplu întâlniri cu antreprenorii angajați în contracte cu ea, sau cu tinerii 

locuitori în localitatea autorității contractante? 



R – Desigur, activități comunitare de sensibilizare cu privire la activitatea de achiziții a 

autorităților contractante sunt binevenite. Important este să se vadă legătura între acțiunea de 

monitorizare și acțiunile complementare sau post-monitorizare. Astfel de acțiuni aduc o 

importantă valoare adăugată proiectelor de monitorizare. Mai ales există riscul ca autoritatea 

pe care o veți selecta să nu facă decât o singură achiziție peste pragul de mică valoare, de 

pildă 1 sau 2 și va fi puțin ca să vă concertați toată atenția în proiect pe parcursul unui an de 

zile, iar proiectul nu va fi viabil sub raport cost-beneficiu. 


