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Formular PON01 

 

Suspiciune de neregulă/ fraudă 

Nr........../................. 

 

 

Elementele notificării: 
- Identificarea programului/a fondului/masurii/ axa prioritara, după caz/, domeniu major de 

interventie, dupa caz 

- proiect, numar, denumire /cod SMIS, MIS, altele  - cod subproiectatribuit in mod automat de 

SMIS-sub-project, 

Nr. contract economic afectat de suspiciunea de nereguli, 

Denumire contractor, numar generat automat de SMIS aferent contractului economic- contract 

no./ contract id, dupa caz 

organism interimar, dupa caz/ 

beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/nr. şi data 

contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanţare 

 

 INFORMAŢII DESCRIERE 

1. Sursa/data primei informaţii care a 

condus la concluzia că există o 

suspiciune de neregulă/ fraudă 

Autoritatea de management/ Organismul 

intermediar/ Beneficiarul Final/ Autoritatea de 

Certificare şi Plată/Autoritatea de 

Audit/Comisia Europeană/ Curtea de Conturi   

Europeană/Departamentul pentru Lupta 

Antifraudă (DLAF)/Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF)/ orice alta institutie abilitata 

prin lege/persoană fizică (identitate cunoscută 

sau necunoscută)/nr. şi data documentului.                                            

2. Modul de descoperire a unei 

posibile nereguli/ fraude 

Verificări la faţa locului  

Misiuni de audit   

Misiuni de control. 

3. Tipul neregulii suspectate Neregulă neintenţionată/intenţionată 

(suspiciune de fraudă)   

Individuală/Cu caracter sistemic 

Intentionata (frauda) 

 (Se completează în conformitate cu 

documentul care a stat la baza constatarii/ 

identificării neregulii).                                                    
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4. Descrierea neregulii suspectate 

(inclusiv modul producerii) 

Plată în exces/necuvenită  

Plata unei cheltuieli neeligibile  

Încălcare normative legale în materie de 

achiziţii 

Încălcare proceduri de lucru (referinţă + 

scurtă prezentare) Din neglijenţă/din cauza 

definirii neclare sau insuficiente a 

normativelor legale/procedurilor de lucru   

(Se descrie neregula potrivit documentului 

care a stat la baza identificării unei posibile 

nereguli).                                                      

5. Natura cheltuielii         De exemplu: Cheltuieli personal,cheltuieli 

materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în 

cazul identificării unei cheltuieli neeligibile.       

6. Suma suspectată a fi plătită 

necuvenit 

(Se completează în conformitate cu 

documentul care a stat la baza identificării 

posibilei nereguli, dacă este specificată/În caz 

contrar se menţionează că valoarea nu a fost 

cuantificată în document). 

 

Se anexează documentul care constituie sursa primei informaţii care a condus la 
concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent). 
 

 

Intocmit 

............................................. 

(numele/semnătura/data) 

 

Manager, 

 ......................................... 

(numele/semnătura/data/ştampila) 

 

 

 

 

    1) Acest format se poate utiliza de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor 

europene/organismele intermediare şi în relaţia cu beneficiarii, pentru situaţia în care aceştia 

- în aplicarea prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora - notifică din 

proprie iniţiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte. 


