
 

 

 
Către, 

1. ASOCIATIA POLIEDRA ROMANIA, cu sediul în Bucuresti, str. General Berthelot nr. 7, et. 1, ap. 2, sector 1,  
codul fiscal 14639234, (Partener 1 proiect proiect “CLIO - Program Masteral în Valorizarea Patrimoniului”, 
cod POSDRU/156/1.2/G/ID 139498). 

 
2. PROgetto Di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società cooperativa a responsabilità limitata 
(PRODEST s.c. a.r.l.), cu sediul social în. Via Milano 14- 21052 Busto Arsizio (VA), cod fiscal 01375860762 
(Partener 2 proiect “CLIO - Program Masteral în Valorizarea Patrimoniului”, cod POSDRU/156/1.2/G/ID 
139498). 
 
Referitor:  
1. NOTIFICARE PENTRU PARTENERUL 1 - ASOCIATIA POLIEDRA ROMANIA   
2. Transmiterea de către P1 și P2 a documentelor justificative pentru Cererile de rambursare 
 
Stimați domni, 
 

1. Vă transmitem in copie scanata Actul Adițional nr. 1 privind alinierea la normele bugetare ale 
AMPOSDRU, semnat de OIPOSDRU-MECS si Solicitant. 

2. Vă aducem la cunoștință faptul că nu am fost informați de către OIPOSDRU-MECS referitor la motivele 
reducerii sumelor supuse pentru decontare la cererile de finațare nr. 3 și 4. Detalii privind stadiul 
acestor documente vă vor fi transmise în timp util, conform procedurii uzuale de comunicare. 

3. Mulțumim Partenerului 2 - PRODEST s.c. a.r.l. pentru transmiterea, în original, a documentelor de plată 
ale expertului angajat - Alessandro Sala.  

4. Prin scrisorile anterioare vă solicitam să ne transmiteți lunar, în conformitate cu cele stabilite de comun 
acord și cu cerințele AMPOSDRU, toate documentele realizate în luna anterioară, până la 10 ale lunii 
următoare. Toate aceste documente trebuie verificate de auditor și expertul contabil al proiectului și 
trebuie transmise, în original, la OIPOSDRU-MECS. 

5.  Întrucât, la ședințele de coordonare din lunile iunie și iulie a.c., organizate la sediul proiectului, 
partenerul ASOCIATIA POLIEDRA ROMANIA (P1) nu a fost prezent și nu a participat prin teleconferință 
sau altă modalitate legală, transmitem următoarea 

NOTIFICARE PENTRU PARTENERUL 1 - ASOCIATIA POLIEDRA ROMANIA: 

a. Deoarece până în prezent nu am primit documentele justificative restante pentru a fi prezentate 
OIPOSDRU-MECS, solicităm conducerii ASOCIATIEI POLIEDRA ROMANIA să ne contacteze în regim de 
urgență pentru a stabili modul de continuare a activităților proiectului. 

b. În situația în care adresa oficială a PARTENERULUI 1 - ASOCIATIA POLIEDRA ROMANIA pentru acest 
proiect a fost schimbată sau modificată, vă solicităm să ne informați imediat asupra acestui aspect pentru 
a comunica la OIPOSDRU-MECS. 

c. Beneficiarul Universitatea „Spiru Haret” va informa cu celeritate conducerea OIPOSDRU MECS și 
AMPOSDRU privind situația constatată și va propune măsurile legale în consecință, în cazul în care un 
răspuns al PARTENERULUI 1 - ASOCIATIA POLIEDRA ROMANIA la această Notificare nu va fi primit la sediul 
oficial al proeictului din str. Italiană nr. 28, parter, cam. 4, București, sect. 2 până la data de 18.08.2015. 

 


