Stimati parteneri,
Pentru contractarea proiectelor din lista de rezerva a Competitie CeEx 2006 repartizate
AMCSIT-Politehnica Bucuresti, va rugam sa intocmiti documentatia necesara Contract plus
Anexe in 3 exemplare. Aceasta cuprinde, in ordine stricta:
1. CONTRACT DE FINANTARE
2. ANEXA I:
Formular B – Descrierea detaliata a proiectului ( Formular B din pachetul de
informatii)
Planul de realizare a proiectului (Formular A 3.1 si A3.2 din pachetul de
informatii)
3. ANEXA II:
Formularul A1 – Informatii financiare generale despre propunerea de proiect
(Formular A1 din pachetul de informatii)
Formularul A2 – Profilul organizatiilor participante la proiect pentru fiecare
partener (Formular A2 din pachetul de informatii)
Lista personalului care participa la executia proiectului, inclusiv tehnicieni si
muncitori (Formular A2.1 din pachetul de informatii)
Curriculum Vitae (pentru fiecare specialist, cu studii superioare, participant la
proiect)
Lista echipamentelor necesare pentru realizarea proiectului (Formular A2.3 din
pachetul de informatii)
Acord ferm de colaborare intre partenerii consortiului Declaratii pe propria
raspundere (eligibilitate, ajutor de stat, nefinantare)
Subcontracte de finantare incheiate intre contractor si fiecare partener (in trei
exemplare). Acestea vor fi avizate numai de autoritatea contractanta.
4. ANEXA III:
Formular C1- Specificatia financiara (pentru fiecare partener si cea generala).
Sumele vor fi trecute in lei (RON), fara zecimale.
Formular C2- Deviz cadru (pentru fiecare partener si cel general). Sumele vor fi
trecute in lei (RON), fara zecimale.
Formular C3- Esalonarea platilor (N.B. Planificarea ultimei etape din an sa fie
pana in 05 decembrie)
5. ANEXA IV:
,, Conditii generale ale contractelor de finantare’’
6. DOCUMENTE INSOTITOARE (pentru cei care nu sunt inregistrati in RPC - Registrul
Potentialilor Contractori)
La intocmirea documentelor contractului va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:
- Lista cu proiecte admise la finantare contine propunerea noastra de repartizare a sumelor pe proiecte si ani
bugetari. Aceasta repartizare va fi definitivata prin consultarile ce vor avea loc in cursul contractarii
programata in perioada 11-13 septembrie 2006;
- Categoriile si tipurile de cheltuieli permise sunt numai cele incluse în Specificatia financiara, Anexa III,
formular C1, conform H.G. nr. 1579/2003;

- In cazul proiectelor a caror finantare intra sub incidenta ajutorului de stat, va rugam sa respectati
prevederile Deciziei Consiliului Concurentei nr. 230 din 23.12.2005 privind schema de ajutor de stat
continuta de Programul Cercetare de Excelenta CEEX ( http://www.consiliulconcurentei.ro/);
- Planul de realizare se poate modifica numai in sensul alinierii la cheltuielile permise prin Specificatia
financiara, replanificarea activitatilor corelata cu noul calendar de timp si respectarea ajutorului de stat;
- Cheltuielile salariale vor fi stabilite conform HG. 327 / 2003;
- Dotarile sa nu depaseasca 40% din valoarea contractului;
- Sumele prevazute la terti sa nu depaseasca 5% din valoarea contractului;
- La stabilirea cheltuielilor pentru deplasari va rugam sa aveti in vedere ca vor fi decontate numai
deplasarile facute in vederea realizarii obiectivelor proiectului;
- CV-urile (in cazul in care depasesc o pagina) vor fi imprimate pe ambele fete ale colii si nu vor fi insotite
de liste de lucrari.

Contractul de finantare insotit de anexe va fi depus de directorul de proiect, in trei
exemplare indosariate, la sediul AMCSIT-Politehnica, Splaiul Independentei, nr.313, sector 6,
Bucuresti, amfiteatrul AN 034, dupa programul anuntat. Orice alte informatii le puteti obtine la
tel: 0214029743 sau 0213170907.
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