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eMS (sistem electronic de monitorizare)

• Pentru a se conforma cerințelor Regulamentelor UE
Programul INTERREG V-A România – Ungaria
folosește sistemul eMS.

• eMS este o aplicație web dezvoltată de Programul
Interact în beneficiul tuturor programelor Interreg.

• eMS oferă caracteristici, funcționalități și interfețe
de utilizator care depășesc cu mult sistemele de
monitorizare existente, în ușurința în utilizare și
domeniul de aplicare..

Link: http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1
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eMS (sistemul electronic de monitorizare)
• eMS este un sistem de monitorizare cu un portal de comunicare pentru a sprijini

depunerea, evaluarea, aprobarea, contractarea, monitorizarea, gestionarea și

administrarea proiectelor în cadrul programelor Interreg (finanțate din FEDR,

IPAII și ENI).

• Sistemul suportă colectarea tuturor informațiilor cu privire la proiectele depuse și

aprobate, implementare și realizările acestora, modificările necesare în

implementare precum și finalizarea proiectelor.

• Toate organismele programului pot comunica atât între ele cât și cu beneficiarii

prin acest sistem iar datele introduse pot fi utilizate de toți cei care au acces în

sistem.

• eMS este construit astfel încât să sprijine autoritățile programului în activitățile

zilnice ale programului și ar trebui să îndeplinească toate cerințele legale ale

regulamentelor.



eMS (sistemul electronic de monitorizare)

Datele în eMS sunt structurate pe niveluri de informații și urmează

un flux de lucru strict.

Următoarele elemente sunt parte ale fluxului de lucru standard:

1.Datele programului

În această secțiune se află datele de bază ale programului. Sunt

informațiile din documentul aprobat de Comisia Europeană.



2.Managementul apelurilor de proiecte
Programele Interreg finanțează proiecte bazate pe cereri de finanțare depuse 
într-o perioadă determinată de timp în anumite condiții. Aceste deuneri în 
perioade determinate de timp se numesc apeluri de propuneri.

3.Cererea de Finanțare
Orice solicitant care intenționează să depună o cerere de finanțare într-un apel 
de propuneri se poate înregistra ca user în sistem și completa o cerere de 
finanțare. 

4.Evaluare
Toate cererile de finanțare depuse trec printr-o evaluare în două faze. eMS
conține liste de verificare pentru fiecare fază: “Verificare Administrativă & 
Eligibilitate” și “Evaluare Calitativă”.



5.Recomandare
Rezultatul evaluării este o recomandare facută de către evaluatori / JS
Comitetului de Monitorizare.

6.Decizia de finanțare (Comitetul de Monitorizare)
Comitetul de Monitorizare decide care proiecte sunt aprobate/aprobate cu
condiții de către program.

7.Declarare utilizator Lider și Informații suplimentare
Solicitantul principal trebuie să desemneze un utilizator care va fi la utilizatorul
principalul beneficiar al proiectului.

8.Contractul de Finanțare
Sistemul eMS permite generarea unui Contract de finanțare și folosește datele
din formularul cererii de finanțare aprobată.



9.Rapoartele partenerilor
Odată ce proiectul este contractat, acesta intră în faza de
raportare, care va dura până la finalizarea proiectului.

10.CPN
Controlorii de prim nivel, sunt controlorii naționali care
trebuie să verifice cheltuielile din fiecare raport al
partenerilor. Rezultatul activității CPN sunt certificatele CPN
care sunt create și aprobate de controlori.

11.Raportul proiectului
Beneficiarul Lider adună toate certifictele emise de CPN și
crează un raport la nivelul proiectului.



12.Verificările SC
SC primește rapoartele la nivel de proiect și le verifică în mod 
corespunzător; SC are posibilitatea de a face corecții ale 
cheltuielilor raportate. Odată aprobate, rapoartele sunt trimise 
la AM.

13.Verificările AM
AM primește rapoartele la nivel de proiect și le verifică în mod 
corespunzător; Odată aprobate, rapoartele sunt trimise la
Unitatea de Autorizare.

14. Unitatea de Autorizare a AM
AM poate deduce anumite cheltuieli sau să excludă temporar 
pentru verificare suplimentară și include raportul în certificatul 
AM. Odată ce sunt incluse în certificat, raportul poate fi plătit.



15.Plata
AM efectuează plata către Beneficiarul Lider în afara sistemului după 
care înregistează suma plătită pentru fiecare partener. Plata se poate
face integral sau în rate..

16.Rapoarte ale Unității de Certificare
UC este responsabilă pentru generarea rapoartelor către Comisia 
Europeană.



Vă mulțumesc
pentru
atenție! 
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