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Tema: Aprobarea instrucțiunii nr.10 către Secretariatul Tehnic Comun privind formatul de
Raport narativ pentru Raportul Final şi Raportul intermediar cu cerere de plată
În conformitate cu Articolul 20, alineatul 4 din Acordul cadru privind implementarea Programului
Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin BRCT
Suceava, în baza Acordului şi a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante, AM poate emite
instrucţiuni, care devin obligatorii pentru BRCT Suceava, din momentul comunicării în scris a
acestora.
De asemenea, în conformitate cu art 1.12 al contractului de grant, pentru buna implementare a
proiectelor, Autoritatea de Management poate emite instrucțiuni obligatorii pentru beneficiari, iar
în conformitate cu art 5.4 b) al contractului de grant Autoritatea de Management trebuie să
furnizeze formatele de raportare printr-o instrucțiune.
Astfel, Șeful Autorității de management emite următoarea instrucțiune:
Art.1 Se aprobă formatul de Raport narativ aferent Raportului intermediar sau final cu cerere de
plată , conform modelului atașat prezentei instrucțiuni.
Art.2 La depunerea cererii de plată intermediară sau finală, beneficiarul lider va atașa atât raportul
narativ menționat la Art 1 al prezentei instrucțiuni, cât și raportul financiar din Anexa 10 a
Instrucțiunii către beneficiari a Șefului AM nr 2/2.10.2020, modificată prin Instrucțiunea către
beneficiari a Șefului AM nr 3/3.11./2020.
Art.3 Secretariatul Tehnic Comun va informa beneficiarii cu privire la cerințele de raportare în cazul
cererilor de plată finală sau intermediară, conform prezentei instrucțiuni. De asemenea, va informa
beneficiarii că până la asigurarea operaţionalităţii sistemului electronic de monitorizare toate
documentele vor fi transmise doar electronic, sub formă de documente scanate, însoţite de Anexa

Program finanţat de
Uniunea Europeană

6 Declarația Generală a beneficiarului lider/beneficiarului a Instrucțiunii către beneficiari a Șefului
AM nr 2/2.10.2020, modificată prin Instrucțiunea către beneficiari a Șefului AM nr 3/3.11./2020.
Art.4 Procedura de monitorizare de la nivelul Secretariatului Tehnic Comun din cadrul BRCT
Suceava se va modifica/completa pentru asigurarea conformității cu prevederile prezentei
Instrucțiuni.
Art.5 Instrucțiunea nr. 6/11.09.2020 a Șefului Autorității de Management se anulează.
Art 6.Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data semnării de către Șeful Autorității de
Management.

