
Procedura Regie 

 

In Capitolul II Financial Provision din Contract of Association se explica ce se poate considera drept 
cheltuiala pe Regie (Overheads). 

Capitolul II Financial Provision clasifica cheltuielile unui contract Euratom in categoriile:  

- Manpower 

- Equipment 

- Materials 

- Travels 

- Overheads 

 

Se accepta cheltuiala pe Overheads (regie) aceea care este necesara contractului Euratom si care nu se 
incadreaza in nici una dintre categoriile mentionate. 

 



 

Aceasta inseamna ca pe regie NU se pot face cheltuieli de: materiale, achizitii de echipamente, 
conferinte, salarii. Se excepteaza, desigur, acele cheltuieli care sunt necesare functionarii Laboratorului 
si Institutului, demonstrate ca servesc tuturor in egala masura (administratie, financiar). 

Ideia generala asupra Overhead-urilor, din punctul de vedere al Comisiei, este: cheltuielile sunt admise 
daca sunt conforme cu Contract of Association si EXCLUSIV daca sunt facute in interesul grupului ce 
realizeaza o tema Euratom. Fondurile unui grup Euratom nu trebuie sa fie folosite in interesul unui grup 
ne-Euratom. Desigur, fondurile unui grup Euratom se pot folosi in interesul general, daca si acel grup 
este beneficiar. De exemplu: Comisia refuza sa participe la reparatia unei cladiri in care nu lucreaza 
grupul Euratom respectiv. In schimb, Comisia accepta sa contribuie la repararea Centralei Telefonice, de 
exemplu. 

Tot ca exemplu : faptul ca un grup din Institut are o cheltuiala ocazionala mare si o introduce in regia 
generala obtinand sa se repartizeze egal pe toate grupurile, este interpretat ca o greseala si nu este 
acceptat. 

Nu se poate plasa un procent generic. 

Valoarea regiei se calculeaza pornind de la necesitatile particulare ale grupului Euratom : utilitatile cu 
caracter general, estimate in raport cu consumul real al grupului, si nu printr-o repartitie egala pe 
ansamblul de grupuri. 

Daca un grup are cheltuieli de utilitati mari, determinate de procesul tehnologic, acestea se introduc in 
Specific Costs ale contractului deoarece fac parte din cheltuielile eligibile. Orice cheltuiala, inclusiv pe 
Regie, trebuie sustinuta cu documente verificabile. 

Pentru informare 

Toate cheltuielile se raporteaza la Comisie in detaliu si cu documente support scanate. 

In mijlocul anului (iunie – iulie) vine un Cost Control de la Comisie, de la Directoratul General Research K 
Energy, sectiunea K7 (Financial and Administration). Ei examineaza cele patru documente de raportare a 
Asociatiei romane : Annual Accounts, Contract Monitoring, Indicative Outturn, Research Unit and Staff. 
Acestea fiind documente de sinteza, se cer toate detaliile pe baza postcalculelor si a documentelor 
curente.  



In fiecare an se cere un set de documente Time Sheet in care fiecare persoana ce lucreaza pentru un 
contract Euratom este mentionata cu durata lucrata pe: 

- Contract Euratom 
- Alt contract cu Comisia (daca exista)  
- Orice alte contracte, pana la acoperirea timpului total de lucru 

Lista se face pe saptamana : Week 1 pana la Week 52. 
In fiecare an Asociatia este supusa unui Audit facut de o firma agreata de Comisie. Raportul si 
Certificatul de Audit se trimit la K7 pentru aprobare. 

La momente decise de Comisie are loc un Audit al unei firme internationale, desemnata de Comisie. 
Lista setului de documente cerut de acest Audit are patru pagini. 

------ 

Care este riscul ce decurge din solicitarea unei regii generice, de genul procentului : 

Incarcarea cu sume a diverselor grupuri NU va reflecta realitatile masurabile. De exemplu un grup de 
teorie cu doua laptopuri poate ajunge sa plateasca un consum electric urias, eroare usor detectabila. 

Daca activitatile auxiliare au o pondere substantiala si prin aceasta ies in evidenta, ele vor fi examinate 
ca o prestatie de tip colaborare la Contract, adica se vor cere Time Sheet-uri si mentionarea precisa a 
lucrarilor efectuate pentru grupul Euratom. Aceasta conduce aproape sigur la respingerea cheltuielii, 
deoarece Comisia are standarde de productivitate a muncii care se exprima prin aceea ca Regia 
recomandata de ei la Ordere este de 5% din Manopera. La Joint European Torus (Culham, Anglia) cateva 
persoane fac managementul unui numar de cateva sute de Contracte, cu 27 de tari.  

Asociatia nu poate si nici nu doreste sa impuna o strategie asupra Overhead-urilor in Institutele 
participante. Elementele mentionate in acest text sunt destinate a clarifica probleme specifice. 

Este necesar ca in situatiile de verificare financiara asupra Asociatiei EURATOM – MEdC, factori 
responsabili din Institutele participante sa fie prezenti pentru a putea raspunde eficient si argumentat la 
solicitarile reprezentantilor Comisiei. 
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