INSTRUCȚIUNE
Privind numărul de ore decontate în cadrul proiectelor

În cadrul proiectelor finanțate din Axa 2 POS CCE, în Anexa IV (Cererea de finanțare) la contractul de
finanțare, punctul 2.4. – Managementul de proiect , numărul de ore specificat în tabelele Personalul
echipei de management și Personalul echipei de implementare a proiectului, pe coloana „Implicare”
se interpretează astfel:
Informații din Coloana „Implicare”
Implicare (nr. luni)

Interpretare
Se va deconta numărul maxim legal de ore pe lună
pentru fiecare lună specificată în coloana
„Implicare”.
Nr. Maxim de ore decontate în proiect = nr. Maxim
legal de ore pe lună X nr. luni specificat în coloana
„Implicare”

Implicare (nr. persoană – lună)

Încadrarea în numărul maxim legal de ore pe lună
se verifică de către ofițerul financiar în cadrul
activității de verificare a cererii de rambursare, pe
baza Listei de verificare la Raportul de progres,
prin care ofițerul de monitorizare confirmă
numărul de ore lucrate de către echipa proiectului.
Numărul de ore pe lună specificat în coloana
„Implicare” reprezintă număr mediu de ore pe
lună.
Numărul de ore solicitat în cadrul unei cereri de
rambursare poate fi diferit față de numărul mediu
prevăzut în coloana „Implicare”, în funcție de
gradul de implicare al unei persoane în activitățile
desfășurate în proiect în luna respectivă.
Nr. Maxim de ore decontate în proiect = nr. Mediu
de ore pe lună X nr. luni specificat în coloana
„Implicare”
Încadrarea în numărul maxim de ore pe proiect se
verifică de către ofițerul financiar prin cumularea
la fiecare cerere de rambursare a numărului de ore
decontat pentru fiecare persoană din echipa
proiectului, pe baza Listei de verificare la Raportul
de progres, prin care ofițerul de monitorizare
confirmă numărul de ore lucrate de către echipa
proiectului.

Numărul de ore cumulat la cererea de rambursare
finală, pentru ficare persoană din cadrul echipei de
proiect, trebuie să se încadreze în numărul maxim
de ore decontate pe proiect, calculat conform
formulei de mai sus.
Implicare efectivă (nr. om – luni)

Numărul de ore pe lună specificat în coloana
„Implicare” reprezintă număr mediu de ore pe
lună.
Numărul de ore solicitat în cadrul unei cereri de
rambursare poate fi diferit față de numărul mediu
prevăzut în coloana „Implicare”, în funcție de
gradul de implicare al unei persoane în activitățile
desfășurate în proiect în luna respectivă.
Nr. Maxim de ore decontate în proiect = nr. Mediu
de ore pe lună X nr. luni specificat în coloana
„Implicare”
Încadrarea în numărul maxim de ore pe proiect se
verifică de către ofițerul financiar prin cumularea
la fiecare cerere de rambursare a numărului de ore
decontat pentru fiecare persoană din echipa
proiectului, pe baza Listei de verificare la Raportul
de progres, prin care ofițerul de monitorizare
confirmă numărul de ore lucrate de către echipa
proiectului.
Numărul de ore cumulat la cererea de rambursare
finală, pentru ficare persoană din cadrul echipei de
proiect, trebuie să se încadreze în numărul maxim
de ore decontate pe proiect, calculat conform
formulei de mai sus.

Pentru fluidizarea activitatii de verificare a încadrării în numărul maxim de ore pe proiect, beneficiarii
vor transmite ca document justificativ anexat fiecărei cereri de rambursare ”Situația centralizatoare
nominală”, din care să reiasă respectarea prevederilor prezentei instrucțiuni.

