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ASOCIAŢIA DIRECTORILOR ŞI CONTABILILOR DIN 
JUDEŢELE DIN ROMÂNIA (A.D.E.C.J.R.) este o 
organizaţie nonguvernamentală, nonprofit , cu 
personalitate juridică, asociaţie profesională cu caracter 
consultativ, înfiinţată în baza legii, ce îşi desfăşoară 
activitatea în scopul armonizării şi perfecţionării 
activităţii pentru realizarea de politici economico – 
financiare puse în practică de administraţiile publice 
locale.

A.D.E.C.J.R, ca asociaţie profesională, apolitică, are 
ca obiectiv general „asigurarea unui management 
financiar performant şi durabil prin îmbunătăţiri de 
proces cu scopul formării unui corp de funcţionari 
publici competenţi – bază a stabilirii politicilor publice şi 
îmbunătăţirii durabile a capacităţii administraţiei 
publice locale din România”.

Conform prevederilor statutare, A.D.E.C.J.R. s-a 
implicat, printr-o serie de propuneri legislative, în 
domeniul finanţelor publice locale, a contribuit la 
perfecţionarea profesională a membrilor, a realizat o 
serie de studii şi analize profesionale, inclusiv un studiu 
privind descentralizarea financiară, fiind reprezentată şi 
în Comitetul Naţional pentru Finanţe Publice Locale.

Pe lângă rolul de organism consultativ, asociaţia şi-
a propus să răspundă în continuare şi nevoilor de 
perfecţionare ale propriilor membri, respectiv finanţişti 
din administraţia publică locală. Aceste nevoi de 
perfecţionare se modifică permanent întrucât cadrul 
legislativ specific este complex şi în continuă schimbare. 

PREAMBUL
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În contextul actual al crizei economice şi al 
constrângerilor bugetare este mai mult decât necesar ca 
autorităţile administraţiei publice locale să dispună de 
personal specializat şi competent în scopul asigurării 
unui management financiar performant, iar aceasta se 
poate realiza doar printr-o pregătire profesională 
continuă.
          Capacitatea administrativă redusă a condus la un 
nivel scăzut de absorbţie a fondurilor structurale iar 
înăsprirea condiţiilor de accesare a creditelor pentru 
sectorul public au produs blocaje sau întârzieri în 
derularea proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea 
locală. 
        Pe lângă capacitatea limitată a autorităţilor locale de 
investire în dezvoltarea infrastructurii locale, acestea se 
mai confruntă şi cu o lipsă a unor politici investiţionale 
coerente şi a unor programe multianuale de investiţii 
care să includă o analiză a oportunităţii şi fezabilităţii 
proiectelor de investiţii precum şi o analiză a capacităţii 
de finanţare a acestora. O soluţie pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale o reprezintă accesarea proiectelor 
finanţate din fonduri structurale. În vederea derulării 
corespunzătoare a proiectelor cu finanţare europeană, 
autorităţile locale trebuie să asigure nu numai partea de 
cofinanţare, dar şi rulajul financiar necesar până la 
rambursarea cheltuielilor efectuate. Capacitatea 
instituţională a autorităţilor locale, în special a 
comunelor, de a accesa şi derula proiecte finanţate din 
fonduri structurale este redusă, datorită numărului 
limitat de personal, responsabilităţilor multiple şi 
limitărilor bugetare.
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În condiţiile noilor competenţe descentralizate, 
personalul financiar contabil se confruntă cu dificultăţi 
în preluarea şi a responsabilităţilor aferente 
managementului financiar al proiectelor, identificarea 
surselor alternative de finanţare pentru asigurarea 
rulajului necesar derulării proiectelor precum şi 
reflectarea distinctă a acestora în bugetele locale şi în 
evidenţa contabilă. S-a schimbat modul de reflectare în 
bugetele locale şi în evidenţa contabilă a proiectelor 
finanţate din fonduri structurale faţă de instrumentele 
de preaderare. Această modificare a avut impact asupra 
tuturor autorităţilor publice locale întrucât a produs o 
schimbare în modul de fundamentare şi execuţie a 
bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi a evidenţei 
contabile, ceea ce a determinat apariţia unei nevoi de 
instruire pe această temă.
      Reforma contabilităţii publice cu trecerea de la 
contabilitatea de casă la contabilitatea pe bază de 
angajamente, utilizarea unui nou plan de conturi şi a unei 
noi clasificaţii bugetare precum şi separarea atribuţiilor 
ordonatorului principal de credite de atribuţiile 
contabilului a însemnat o schimbare profundă pentru 
administraţia publică locală şi în mod special pentru 
comune care dispun de personal financiar contabil 
insuficient comparativ cu competenţele prevăzute de 
cadrul legislativ specific. Una din măsurile de reformă a 
contabilităţii publice ce urmează a fi adoptată vizează şi 
alinierea la Standardele Internaţionale de Contabilitate 
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pentru Sectorul Public (IPSAS) precum şi la Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), având 
drept scop asigurarea transparenţei utilizării fondurilor 
publice, îmbunătăţirea calităţii situaţiilor financiare şi a 
performanţei financiare în sectorul public. În plus, 
contabilii din cadrul primăriilor comunale au un acces 
limitat la perfecţionări profesionale şi schimburi de 
experienţă datorită  surselor de finanţare  limitate.
     Venind în sprijinul membrilor asociaţiei, a contabililor, 
personalului din compartimentele financiar-contabile 
din administraţia locală, ADECJR a întocmit cererea de 
finanţare, pentru proiectul cu tema: „Management 
financiar performant al fondurilor structurale – 
instrument de dezvoltare durabilă al unităţilor 
administrativ-teritoriale” având ca obiectiv principal 
„Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale din 
România de a gestiona eficient problemele financiare 
legate de implementarea fondurilor structurale, ca 
instrument al politicilor publice locale”, iar ca obiective 
specifice: „Dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor 
responsabililor financiari din toate consiliile judeţene 
din România (50 persoane) şi a 264 contabili din 4 judeţe 
pilot (Ialomiţa, Alba, Vaslui, Satu Mare) de a gestiona 
eficient din punct de vedere financiar fondurile 
structurale în termen de 16 luni, prin finalizarea unor 
sesiuni de instruire specifice”.
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 La nivel european se înregistrează în prezent un accentuat 
proces de reformă a administraţiei publice, iar sectorul public a 
căpătat o importanţă deosebită ca urmare a creşterii volumului 
fondurilor publice utilizate, inclusiv al fondurilor europene, 
concomitent cu cererea crescândă de servicii publice. 

De aceea, bugetele locale au devenit tot mai importante într-o 
epocă în care, contribuabilii devin tot mai interesaţi cu privire la 
modul de utilizare a banilor publici. De asemenea, contribuabilii 
doresc să cunoască costul serviciilor sociale şi performanţa 
managementului public. 

Creşterea eficienţei administraţiei publice locale în vederea 
îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite cetăţenilor este 
intercondiţionată de atragerea şi gestionarea eficientă a fondurilor 
europene în contextul actual al crizei economice. 

Aceasta a condus la o serie de modificări legislative ce au vizat 
schimbări conceptuale în ceea ce priveşte managementul public în 
general şi managementul financiar în domeniul public. Legea 
finanţelor publice locale, lege fundamentală pentru administraţia 
publică a fost adaptată situaţiei curente, modificările conducând la 
o responsabilizare şi determinare în utilizarea eficientă a 
fondurilor.

Managementul financiar al unei administraţii publice 
moderne are următoarele obiective:

- elaborarea şi execuţia bugetară
- sistemul de finanţare al responsabilităţilor legiferate cu 

accent pe dezvoltare
- analiza periodică a execuţiei bugetare
- colaborarea cu toţi factorii implicaţi în execuţia bugetară

I. FUNDAMENTAREA ŞI EXECUŢIA 
BUGETELOR LOCALE
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- colectarea şi utilizarea eficientă a tuturor resurselor 
bugetare şi diversificarea acestora

- administrarea şi gestionarea eficientă a patrimoniului
- atragerea de surse alternative de venituri şi finanţarea prin 

proiecte/programe
Finanţele publice poartă amprenta condiţiilor economice, 

politice şi sociale în care se desfăşoară procesul constituirii şi 
repartizării fondurilor financiare.

   
 

» Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
consacră următoarele principii cu relevanţă în domeniul elaborării 
şi fundamentării bugetelor locale:

Principiul autonomiei locale
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea 

efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona 
şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe 
care le reprezintă, activităţile publice. Autonomia locală trebuie 
înţeleasă în două accepţiuni: autonomie administrativă şi 
autonomie financiară. 

Principiul descentralizării serviciilor publice
Este un principiu de organizare şi conducere a statului 

întemeiat pe o largă autonomie acordată autorităţilor locale din 
unităţile administrativ-teritoriale. Conform acestui principiu are 
loc un transfer al puterii de decizie de la autorităţile publice 
centrale la cele locale expres reglementat prin lege.

Principiul consultării cetăţenilor
Acest principiu presupune ca cetăţenii să fie consultaţi în 

toate problemele de interes major pentru comunitatea locală, 
inclusiv în procesul de elaborare a bugetelor locale. 

» Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 enunţă ca 
principii care stau la baza elaborării, aprobării şi execuţiei bugetare 
pe cele ale: universalităţii, transparenţei şi publicităţii, unităţii, 

I.1 PRINCIPIILE UNEI CORECTE BUGETĂRI



unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare, echilibrului, 
precum şi încă 4 principii extrem de importante în execuţia 
bugetului local.

Principiul universalităţii 
Potrivit acestui principiu, veniturile şi cheltuielile publice 

trebuie să figureze în bugetul local cu sumele lor totale, brute, 
niciun venit şi nicio cheltuială neputându-se realiza în afara 
cadrului bugetar. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.

Principiul transparenţei şi publicităţii 
Presupune aducerea la cunoştinţa opiniei publice a bugetului 

local. Astfel, proiectul bugetului local se publică în presa locală, se 
afişează pe pagina de internet a instituţiei publice sau se afişează la 
sediul administraţiei publice locale respective. Dezbaterea se face 
în şedinţă publică. De asemenea, hotărârea prin care se aprobă 
bugetul trebuie adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile Legii 
administraţiei publice locale, ca orice altă hotărâre cu caracter 
normativ.

Principiul unităţii 
Presupune necesitatea ca toate veniturile şi cheltuielile 

bugetare să fie înscrise într-un singur document, şi anume bugetul 
local.

Principiul unităţii monetare
Presupune exprimarea tuturor operaţiunilor bugetare în 

monedă naţională.
Principiul anualităţii 
Implică aprobarea bugetului local de către autorităţile 

deliberative în fiecare an, pentru anul financiar următor, care 
coincide cu anul calendaristic, perioada de un an fiind cea pentru 
care acestea acordă „autorizaţia” de a se încasa veniturile şi de a se 
efectua cheltuielile aprobate prin buget.

Principiul specializării bugetare
Conform acestui principiu, veniturile şi cheltuielile bugetare 
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se înscriu şi se aprobă pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe 
categorii de cheltuieli, în funcţie de natura economică şi destinaţia 
acestora.

Principiul echilibrului 
Presupune că veniturile să acopere integral cheltuielile 

prevăzute în bugetul local. În situaţia în care veniturile nu acoperă 
cheltuielile, deficitul bugetului local urmează să fie acoperit din 
împrumuturi contractate de autorităţile publice locale şi din sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prevăzute prin 
legea bugetului de stat.

Începând cu anul 2011, legea ne permite să aprobăm 
dezechilibrat bugetul propriu de venituri şi cheltuieli. Astfel, 
bugetul secţiunii de dezvoltare poate fi fundamentat şi 
aprobat cu deficit, echilibrul bugetar pe partea de execuţie 
asigurându-se utilizând ca sursă de finanţare excedentul 
anilor precedenţi.

Principiul solidarităţii
Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea 

unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice 
aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din 
fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local. Din fondul de 
rezervă bugetară constituit în bugetul local autorităţile 
deliberative pot aproba acordarea de ajutoare către unităţile 
administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la 
cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-
teritoriale sau din proprie iniţiativă.

Principiul autonomiei locale financiare
Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse 

financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice 
locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe bază şi în 
limitele prevăzute de lege.

Principiul proporţionalităţii
Resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale 
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trebuie să fie proporţionale cu responsabilităţile autorităţilor 
administraţiei publice locale stabilite prin lege.

Principiul consultării
Autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile 

asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului 
de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către 
bugetele locale.

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale sunt:

    a) Asociaţia Comunelor din România;
    b) Asociaţia Oraşelor din România;
    c) Asociaţia Municipiilor din România;
    d) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 e) alte forme asociative de interes general, constituite 

potrivit legii.

   

Strategia fundamentală, planificarea şi controlul acţiunilor 
unei autorităţi locale se constituie în bugetul acesteia.

Bugetul este adesea considerat un plan operaţional. Este 
bază pentru raportul financiar.

Bugetul poate fi privit ca:
- un document de strategie, deoarece fiind planul 

operaţional al localităţii, bugetul trebuie să identifice, să propună şi 
să clarifice strategii locale;

- un plan financiar deoarece planifică resurse;
- un ghid al operaţiunilor întrucât asigură cadrul acţiunilor 

întreprinse de autorităţile locale;
- un instrument de comunicare pentru că el transmite 

informaţii financiare, de strategie şi operaţionale;
Fiind un instrument managerial, bugetul este utilizat în 

alocarea resurselor limitate pentru finanţarea şi realizarea 
programelor destinate să furnizeze comunităţii  serviciile, 

I.2   PROCESUL BUGETAR
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acţiunile şi activităţile ce intră în responsabilitatea autorităţii 
locale.

Bugetul nu este numai o simplă balanţă financiară, prin el 
făcându-se legătura dintre mobilizarea fondurilor şi atingerea 
scopurilor şi obiectivelor, dând posibilitatea de a stimula analiza 
programată pentru care se realizează cheltuielile.

Bugetul exprimă politicile adoptate de către fiecare autoritate 
locală, elaborate pe baza alegerii scopurilor, obiectivelor sau 
priorităţilor, şi determină căile pentru a le atinge.

Activitatea bugetară la nivel local face parte integrantă din 
activitatea bugetară la nivel naţional.

Bugetul local – poate fi definit ca documentul prin care sunt 
prevăzute şi aprobate în fiecare an, veniturile şi cheltuielile 
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, numai cheltuieli 
în funcţie de sistemul de finanţare al instituţiilor publice.

În cadrul procesului de întocmire a bugetului, instituţia are 
responsabilitatea de a obţine venituri, de a aloca resurse şi de a 
monitoriza, în general, activităţile curente ale instituţiilor 
finanţate. 

Bugetul include:
- Activităţile, proiectele şi serviciile planificate;
- Estimarea resurselor sau veniturilor disponibile;
- Necesarul de cheltuieli publice pentru finanţarea 

activităților planificate.
În cea mai simplă formă a sa, bugetul concentrează o 

estimare a cheltuielilor propuse şi a veniturilor necesare 
pentru a le finanţa. Este un puternic instrument de alocare a 
resurselor locale limitate pentru necesitățile care prezintă aceeaşi 
importanţă la nivelul comunităţii. De aceea, completarea bugetului 
cu fonduri atrase (în special cele nerambursabile) reprezintă 
varianta optimă de rezolvare a problemelor locale, îndeosebi a 
celor ce privesc infrastructura.  

Lucrul cel mai important pentru a avea un proces eficient de 
întocmire a bugetului este luarea în considerare a ceea ce 
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reprezintă de fapt cifrele şi recunoaşterea acestui proces anual ca 
fiind o ocazie de a:

- Evalua priorităţile;
- Analiza schimbările posibile;
- Planifica serviciile şi necesităţile viitoare;
- Revedea şi modifica sursele de venit.

Ce trebuie să cunoască, în principal, un bun manager al 
bugetului?

- Funcțiile bugetului (planificare, coordonare, comunicare, 
motivare, control, evaluare);

- Legislația în domeniu;
- Metodologia elaborării bugetului;
- Etapele elaborării și aprobării bugetului;
- Strategia de dezvoltare comunitară locală și zonală;
- Istoricul bugetar;
- Nevoile reale și prioritățile lor;
- Toate sursele de venituri ce pot fi atrase, inclusiv fondurile 

europene;
- Modificările și ajustările ce pot interveni (inflație, obiective, 

activități noi, modificări legislative previzibile, modificări în 
finanțare, schimbarea strategiei etc);

- Tehnici de negociere;

Ce este un buget performant?
- Expresia unui bun management;
- Expresia bănească a scopului și obiectivelor organizației;
- Imaginea proiectării potențialului financiar al unității 

administrative;
- Imaginea proiectării eficiente a utilizării banului public;
- Proces de luare eficientă a deciziilor;
- Plan de acțiune anual și multianual;
- Plan de operațiuni financiare.

GHID DE PROCEDURI

13



Ce implică un buget performant și cum trebuie să se 
construiască?

- Identificarea precisă a nevoilor;
- Stabilirea criteriilor de prioritizare a acestor nevoi;
- Analiză fiscală;
- Evaluarea tendințelor;
- Analiza operațiunilor și factorilor implicați;
- Anticiparea rezultatelor;
- Stabilirea clară de responsabilități;
- Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Bugetul – instrument al managementului financiar
De aceea, factorii de decizie trebuie să răspundă unor 

întrebări de tipul celor de mai jos:
- Cum poate instituția să se organizeze cel mai bine astfel încât 

să îşi îndeplinească responsabilitățile privind gestiunea 
financiară?

- Ce programe și servicii sunt necesare a fi inițiate? Ce trebuie 
eliminat?

- Are administrația locală capacitatea organizatorică și de 
personal pentru a-și putea asuma aceste responsabilități?

- Îşi poate permite din punct de vedere financiar aceste 
programe și servicii?

-Poate să suporte bugetul local cofinanțarea, sumele - punte 
necesare pentru derularea proiectului până la rambursarea 
acestora, pentru proiectele cu finanțare europeană?

- Care este capacitatea unei autorități locale de a gestiona 
concomitent mai multe proiecte?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să avem 
cunoștințe privind:

- Necesitățile și tendințele sociale, demografice, economice și 
de locuințe ale comunității;
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-  Rolul instituției în deservirea comunității;
-  Capacitatea, pregătirea și metodologia personalului;
- Capacitatea fiscală (de exemplu: creșterea și flexibilitatea 

veniturilor și cheltuielilor) pentru a face față necesităților curente 
și a celor prevăzute în viitor.

Întocmirea bugetului este procesul în cadrul căruia aceste 
întrebări, precum și alte întrebări critice sunt puse și la care se 
răspunde. Acest proces asigură mecanismul dezbaterii opțiunilor 
strategice și, în consecință, formularea strategiilor ca răspuns la 
necesitățile comunității și la schimbările din cadrul acesteia. 
Rezultatul acestui efort este adoptarea bugetului local.

Bugetul anual, ca document important al procesului de 
management financiar, este instrumentul care reflectă, sub formă 
bănească, potențialul de care dispune o autoritate locală și 
activitățile pe care și le propune să le realizeze pe o perioadă de un 
an.

Modul cum este gestionat bugetul, atât în faza de 
elaborare, cât și de execuție, dă imaginea fidelă a competenței și 
responsabilității factorilor de decizie de la nivelul administrațiilor 
locale oferind informații cuprinzătoare cu privire la poziția și 
planurile financiare locale.

Politica bugetară a unei administrații locale este definită de 
nivelul impozitelor și taxelor stabilite în limitele prevederilor 
legale, de structura cheltuielilor pe parcursul perioadei bugetare, 
care trebuie să răspundă nevoilor comunităților și să se 
încadreze în nivelul resurselor ce se pot asigura. În prezent, bugetul 
este structurat pe două părți: venituri și cheltuieli, cu realizarea 
unui echilibru între acestea și cu defalcarea elementelor de 
cheltuieli pe titluri, domenii, capitole, subcapitole, articole și 
aliniate.

Acest mod de elaborare a bugetului, numai în formă cifrică, nu 
mai este suficient, mai ales, într-o societate democratică în care 
trebuie să se asigure transparența și eficiența utilizării 
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banului public. De aceea, tot mai mult se vorbește despre 
elaborarea bugetului pe programe care, în mod sigur, va 
determina creșterea performanțelor în domeniul public.

Programele sunt prezentate ca anexă la buget. De asemenea, 
programul de investiții este anexă a bugetului local și reprezintă 
instrumentul ce poate ajuta administrația publică în luarea 
deciziilor astfel încât finanțarea proiectelor de servicii și 
infrastructură să fie oportună și să creeze dezvoltare locală.

Alegerea metodelor și instrumentelor de finanțare se 
realizează în strânsă concordanță cu obiectivele ce trebuie 
îndeplinite, dar sub amprenta politicilor publice.

Responsabilitatea elaborării politicilor bugetare revine 
aleșilor locali. La elaborarea acestora se ține seama de 
reglementările legale privitoare la veniturile și cheltuielile publice 
locale, de politica și strategiile de dezvoltare locale și regionale și de 
ofertele financiare internaționale.

În fiecare țară, interesele economice joacă un rol important; 
interesele individuale sau de grup, locale sau regionale nu sunt 
întotdeauna convergente cu cele naționale. Interesele imediate 
intră în contradicție cu termenul lung. Dorința de satisfacere 
neîntârziată a nevoilor sociale intră în conflict cu caracterul limitat 
al resurselor materiale și financiare de care dispunem. 

Potrivit prevederilor legale, procesul bugetar la nivel local 
parcurge următoarele etape:

a) Elaborarea proiectului de buget
 » Cuprinde activitatea de fundamentare şi determinare a 

veniturilor posibil de încasat pentru finanţarea cheltuielilor 
necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor publice locale ce 
intră în competenţa şi responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale.

E l a b o ra re a  p ro i e c t u l u i  d e  b u g e t  l o c a l  e s te  î n  
responsabilitatea şi competenţa ordonatorului principal de 
credite.

16
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Proiectele bugetelor locale se elaborează de către ordonatorii 
principali de credite, având în vedere: 

- prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi 
sociali, pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de 
buget, precum şi pentru următorii 3 ani, elaborate de organele 
abilitate;

-  politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale;
- prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe 

încheiate, ale memorandumurilor de finanţare sau ale altor 
acorduri internaţionale, semnate şi / sau ratificate;

- politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi 
priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget;

- propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de 
credite din subordine;

- programele întocmite de ordonatorii principali de credite în 
scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le 
sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de 
eficienţă; programele sunt însoţite de estimarea anuală a 
performanţelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: 
acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele 
obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori 
precişi, a căror alegere este justificată;

- programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă 
ale unităţii administrativ-teritoriale, în concordanţă cu politicile de 
dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local.

Persoane implicate în etapa de 
elaborare a bugetului local

Primarul/preşedintele consiliului judeţean, în calitate de 
ordonator principal de credite:

- Stabileşte şi formulează politica bugetară pentru anul 
pentru care se întocmeşte proiectul de buget;
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- Analizează propunerile de buget cu fiecare departament;
- Discută cu membrii consilului local propunerile de buget; 
- Elaborează împreună cu personalul de specialitate 

proiectul bugetului local şi întocmeşte programul de investiţii 
publice al unităţii administrativ-teritoriale;

- Analizează contestaţiile depuse de către cetăţeni şi 
revizuieşte proiectul de buget;

- Analizează şi stabileşte propunerile finale cuprinse în 
proiectul de buget. 

Responsabilul departamentului de buget (director 
economic, contabil) coordonează, în limite de competenţă stabilite 
de ordonator, procesul bugetar, sens în care:

- întocmeşte calendarul bugetar;
- elaborează formulare, tabele necesare în procesul de 

elaborare a bugetului şi întocmeşte instrucţiunile care să îndrume 
celelalte compartimente în formularea propunerilor; 

- asistă compartimentele în formularea propunerilor; 
- estimează veniturile pe baza propunerilor primite de la 

compartimentele de specialitate; 
- verifică şi centralizează propunerile depuse de şefii de 

compartimente şi de ordonatorii secundari şi terţiari de credite; 
- realizează o analiză a cheltuielilor propuse comparativ cu 

veniturile preconizate a se încasa, dar şi o analiză a cheltuielilor 
planificate comparativ cu cele realizate cel puţin în ultimii 2 ani 
financiari; 

- formulează şi prezintă ordonatorului principal de credite 
propuneri de echilibrare a proiectului de buget; 

- pregăteşte proiectul de buget în vederea publicării şi 
înaintării către membrii consiliului local.

Ordonatori secundari şi terţiari de credite şi 
responsabilii  departamentelor  de buget din primărie 

- culeg informaţii cu privire la serviciile ce trebuie oferite;
- fundamentează şi propun serviciile şi nivelul cheltuielilor 
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ce trebuie finanţate din bugetul local şi a cheltuielilor de capital; 
- estimează veniturile preconizate a se încasa;
 
b) Aprobarea bugetului 
» Presupune analizarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului 

local de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice 
locale, respectiv consiliile locale pentru bugetele comunelor, 
oraşelor şi municipiilor şi consiliile judeţene, pentru bugetele 
proprii ale judeţelor.

c) Execuţia bugetului 
» Constă în derularea efectivă a bugetului local, aceasta 

realizându-se prin  încasarea veniturilor şi prin angajarea şi 
efectuarea cheltuielilor planificate.

Această etapă este cea mai importantă, având în vedere că 
reprezintă transpunerea în plan concret a previziunilor realizate în 
prima fază bugetară, asigurându-se astfel finanţarea activităţilor, 
serviciilor publice şi funcţionarea instituţiilor publice la nivel local.

În această etapă ordonatorii principali de credite, prin 
aparatul de specialitate:

- Organizează, urmăresc şi verifică încasarea, prin 
compartimentele proprii de specialitate, a veniturilor provenite 
din impozit, taxe şi alte venituri locale;

-  Deschid credite bugetare, în limita sumelor aprobate pe 
destinaţiile specificate în buget pentru bugetul propriu şi pentru 
bugetul celorlalte instituţii sau servicii publice efectuate din 
bugetul local;

- Angajează, lichidează şi ordonanţează cheltuielile în limita 
creditelor bugetare aprobate şi veniturile bugetare posibile de 
încasat;

- Urmăresc şi realizează cheltuirea eficientă  a fondurilor 
publice locale; 

- Organizează şi ţin la zi contabilitatea şi prezintă la termenele 
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stabilite situaţiile financiare asupra patrimoniului aflat în 
administrare şi a execuţiei bugetare;

- Organizează şi conduc evidenţa programelor inclusiv a 
indicatorilor aferenţi acestora, precum şi a sistemului de 
monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de 
investiţii;

- Analizează lunar necesitatea menţinerii unor credite 
bugetare pentru care sarcinile au fost desfiinţate sau amânate, în 
baza unor dispoziţii legale sau din alte cauze şi propune consiliului 
local sau judeţean, după caz, anularea acestor credite bugetare.

d) Raportarea execuţiei bugetare
» Trimestrial şi anual, se întocmesc situaţii financiare asupra 

execuţiei bugetare şi se transmit direcţiei generale a finanţelor 
publice.

Potrivit prevederilor legale, ordonatorii principali de credite 
au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare 
anuale rapoarte anuale de performanţă în care se prezintă pe 
fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele 
obţinute, indicatorii şi costurile asociate la care se adaugă şi situaţii 
privind angajamentele legale.

Încheierea exerciţiului bugetar se concretizează în 
întocmirea unei dări de seamă complexe care reflectă modul de 
realizare al veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor în anul bugetar 
expirat.

e) Controlului execuţiei bugetare 
» Se realizează atât pe parcursul execuţiei bugetare prin 

auditul propriu organizat de către fiecare autoritate publică locală, 
cât şi după închiderea execuţiei bugetare de către organele abilitate 
prin lege.
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g) Aprobarea execuţiei bugetare 

» Se realizează prin prezentarea şi aprobarea contului de 
execuţie bugetară în şedinţa publică a consiliului local, până la data 
de 31 mai a anului următor celui pentru care se face raportarea.

 În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 273/ 
2006, veniturile bugetare locale se constituie din:

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, 
alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe 
venit;

  
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
  
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte 

bugete;
    
d) donaţii şi sponsorizări;
  
e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi 

donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.

  I.3   STRUCTURA BUGETULUI LOCAL 
I.3.1 VENITURILE  BUGETELOR  LOCALE
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Detalierea veniturilor proprii se prezintă după cum 
urmează:

a) VENITURI FISCALE

1. Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 
persoane juridice şi fizice

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
 - Cote defalcate din impozitul pe venit
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale.

Explicaţii privind modul de încasare a veniturilor din cotele din 
impozitul pe venit:

Impozitul pe venit este un impozit partajat între bugetul de 
stat şi bugetele locale, din impozitul pe venit încasat la nivelul 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, astfel:

a) 28,5 % revine bugetului de stat;
b) 71,5 % revine bugetelor locale partjate între unităţi 

administrativ teritoriale astfel:
- 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii 
de impozit pe venit;

- 11,25% la bugetul local al judeţului;
- 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama 

direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum 
şi a bugetului local al judeţului.

3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 
persoane fizice



- Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital

4. Impozite şi taxe pe proprietate

- Impozit şi taxa pe clădiri;
- Impozit şi taxa pe teren;
- Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru;
- Alte impozite şi taxe pe proprietate.

5. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (Taxe hoteliere. 
Impozit pe spectacole)

6. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (impozit pe 
mijloacele de transport persoane juridice şi fizice, taxe şi tarife 
pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; alte taxe 
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurare de activităţi)

7. Alte impozite şi taxe fiscale

b) VENITURI NEFISCALE

1. Venituri din proprietate
Venituri din proprietate
- Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor 

şi companiilor naţionale;
- Venituri din concesiuni şi închirieri;
- Venituri din dividende;
- Venituri din dividende de la alţi plătitori;
- Alte venituri din proprietate
Venituri din dobânzi
- Alte venituri din dobânzi
2. Vânzări de bunuri şi servicii
3. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
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- Venituri din prestări de servicii;
- Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru 

întreţinerea copiilor în creşe;
- Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor 

social;
- Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură;
-Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor 

în unităţile de protecţie socială;
- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii 

şi despăgubiri;
- Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
4. Venituri din taxe administrative, eliberări permise
- Taxe extrajudiciare de timbru;
- Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
5. Amenzi, penalităţi şi confiscări
- Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit 

dispoziţiilor legale;
- Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere 

a declaraţiei de impozite şi taxe;
- Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate 

şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii;
- Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
6. Diverse venituri
- Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile 

instituţiilor publice;
- Taxe speciale;
- Venituri din ajutoare de stat recuperate;
- Alte venituri
7. Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 

publice;
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- Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile 
statului;

- Venituri din privatizare;
- Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului 

privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
- Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
8. Operaţiuni financiare
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru 

înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a 
unor activităţi finanţate integral din venituri proprii;

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane 
fizice şi juridice;

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**)

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

I. Primul nivel de echilibrare de la bugetul de stat către 
bugetele locale 

a) Prin legile anuale de aprobare a bugetului de stat se 
repartizează pe judeţe următoarele sume:

1. sume cu destinaţie:
      - sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

(TVA) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor;

     - sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
(TVA) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti ;

I.3.2  MODUL DE ECHILIBRARE A BUGETELOR LOCALE
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2. sume fără destinaţie:
    - sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

(TVA) pentru echilibrarea bugetelor locale;
Criterii de repartizare de la nivel central către judeţe;

        - Capacitate financiară - calculată în funcţie de încasările 
din impozitul pe venit -70% din sumă;

        - Suprafaţa judeţului  - 30% din sumă 
3. sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat (TVA) pentru finanţarea drumurilor judeţene şi  
comunale.

II. Al doilea nivel de echilibrare a bugetelor locale în 
interiorul judeţelor:

  - Sumele cu destinaţie de la pct.1 se repartizează de Direcţiile 
generale ale finanţelor publice judeţene;(DGFP)

  - Sumele fără destinaţie de la pct. 2, respectiv sumele defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
repatizate prin legile anuale de aprobare a bugetului de stat, şi 
sumele colectate din 18,5% din impozitul pe venit se repartizează în 
interiorul judeţului astfel:

- 27% din sumă se alocă bugetului judeţului;
-73% din sumă se repartizează pentru echilibrarea 

bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 
a) 80% din suma de 73% se repartizează de DGFP 

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, în baza criteriilor şi 
formulelor stabilite în Legea nr.273/2006 art. 33, prin decizia 
directorului, criteriile fiind :

       - 70% din sumă pe baza capacităţii financiare
(formula din lege);

   - 30% din suma în funcţie de suprafaţa intravilană a 
unităţii administrativ-teritoriale
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b) 20% din suma de 73% se repartizează  prin 
hotărâre de consiliu judeţean numai pentru finanţarea proiectelor 
de dezvoltare locală, prioritate având cofinanţările pentru proiectele 
cu finanţare nerambursabilă.   

O.U.G. nr. 63/ 2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare aduce o serie de 
completări şi modificări legii iniţiale. Astfel, fundamentarea şi 
aprobarea bugetelor (cu excepţia bugetelor fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor 
externe şi interne), începând cu anul 2011, se realizează pe 
secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare. 

„Secţiunea de dezvoltare” este partea complementară a 
bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu 
excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care 
cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării 
politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal 
sau local, după caz. În concluzie, nu este o parte obligatorie a 
bugetului, iar autorităţile administraţiei publice locale pot să 
prevadă şi să aprobe vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
secţiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri 
programate necesare acoperirii cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare.

Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură 
în totalitate cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor 
respective.

Începând cu anul 2011 legea ne permite să aprobăm 
dezechilibrat bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, pentru 

I.3.3 ANALIZA MODULUI DE APLICARE A UNOR ACTE 
NORMATIVE CU IMPACT ASUPRA GESTIONĂRII FINANŢELOR 
PUBLICE LOCALE ŞI A FONDURILOR STRUCTURALE
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secţiunea de dezvoltare. Astfel, bugetul secţiunii de dezvoltare 
poate fi fundamentat şi aprobat cu deficit, echilibrul bugetar 
pe partea de execuţie asigurându-se utilizând ca sursă de 
finanţare excedentul anilor precedenţi.

Pe partea de execuţie însă, putem înregistra excedent/ 
deficit pe ambele secţiuni ale bugetului.

Urmarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/ 2010 şi 
veniturile şi cheltuielile bugetelor locale sunt delimitate şi 
încadrate într-una din cele două secţiuni definite de lege. Astfel, 
veniturile secţiunii de funcţionare, sunt următoarele:

    a) venituri proprii, cu excepţia veniturilor din valorificarea 
unor bunuri, sumele reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi a 
sumelor aferente depozitelor speciale pentru construcţia de 
locuinţe;

    b) venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii;

    c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente;
  d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru finanţarea cheltuielilor curente;
    e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi 

serviciilor publice locale sau activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii;

  f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare, care se reflectă cu valoare negativă.

Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele:
a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare;
 
b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume 

reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi sume aferente 
depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe;

    
c) subvenţii pentru cheltuieli de capital;
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d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru finanţarea cheltuielilor de capital;

 e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori 
în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.

Conform legislaţiei în vigoare, fundamentarea veniturilor 
proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, 
evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de 
impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele 
aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute 
din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, în scopul 
evaluării corecte a veniturilor. De asemenea, O.U.G. nr. 63/ 2010 
prevede ca donaţiile şi sponsorizările să fie cuprinse, prin 
rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli 
numai după încasarea lor.

De asemenea, ca o altă noutate adusă de O.U.G. nr. 63/ 2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare – art 29 prevede: 

„Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor 
bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-
teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se 
cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, 
numai după încasarea lor.”

În ceea ce priveşte metodologia privind calculul gradului 
de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-
teritoriale, aceasta este reglementată prin Ordinul Comun al M.A.I. 
şi M.F.P. nr. 244/2651/ 2010 pentru aprobarea metodologiilor de 
aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale 
art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale.
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Formula de calcul al gradului de realizare a veniturilor 
proprii (Grv_pi) ale unităţilor administrativ-teritoriale este după 
cum urmează:

                                                                                                            
                              Încasări_(t) - Suprasolviri_(t)                 
                Grv_pi = ------------------------------------ x 100         
                                                 D_i(t)                                              
               
    unde:

    - Încasări_(t) - încasările realizate în anul financiar (t), 
anterior anului de calcul (t+1);

    - Suprasolviri_(t) - sume achitate de contribuabil în plus faţă 
de creanţele pe care le datorează bugetului local al unităţii 
administrativ-teritoriale, în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

    - D_i(t) - de încasat din venituri proprii (impozite şi taxe 
locale, chirii, redevenţe, accesorii, sancţiuni contravenţionale, 
despăgubiri, cheltuieli de judecată, exclusiv cote defalcate din 
impozitul pe venit) în anul (t), anterior anului de calcul (t+1), 
stabilite în baza materiei impozabile aflate în evidenţă şi a 
creanţelor nerealizate din anii anteriori, precum şi materia 
impozabilă suplimentară estimată a se încasa în anul (t), anterior 
anului de calcul (t+1).

Formula de calcul al indicatorului de încasat din venituri 
proprii (D_i(t)) ale unităţilor administrativ-teritoriale este după 
cum urmează:

D_i(t) = Ri_(31.12(t-1)) + D_(i(t curent)) + I_((IF)(t)) + I_(S(t)) +                          
                                                                                                                                                       

                       + Acc_(t) - Suprasolviri_(t) - Cr_(litigiu(t)) - Ins(t)                                                  
    
    unde:
    Ri_(31.12(t-1)) - rămăşiţe la data de 31 decembrie a anului 
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financiar (t-1) precedent anului anterior anului de calcul (t+1), 
reprezentând: impozite/taxe locale, chirii/redevenţe, sancţiuni 
contravenţionale, despăgubiri, cheltuieli de judecată etc. şi 
accesorii aferente acestora, majorări de întârziere, penalităţi de 
întârziere/dobânzi calculate până la data de 31 decembrie a anului 
(t-1);

    D_(i(t curent)) - impozitele şi taxele locale, chiriile, 
redevenţele de încasat, stabilite pe baza inventarierii materiei 
impozabile la începutul anului (t), de încasat în anul (t), anterior 
anului de calcul (t+1);

      I_((IF)(t)) - diferenţe de impozite şi taxe locale, precum şi 
accesoriile aferente acestor creanţe, stabilite ca urmare a inspecţiei 
fiscale, prin decizii de impunere şi comunicate contribuabililor, ale 
căror termene de plată expiră în anul (t), anterior anului de calcul 
(t+1), şi programate a se încasa în anul (t);

    I_(S(t)) - impozite şi taxe locale, stabilite suplimentar în 
cursul anului (t), anterior anului de calcul (t+1), ca urmare a 
dobândirii de materie impozabilă suplimentară (achiziţionarea de 
autoturisme, edificarea de clădiri etc.) de către contribuabili şi 
declarată de aceştia organului fiscal, pentru care se emit decizii de 
impunere, iar termenele de plată ale impozitelor/taxelor locale 
stabilite suplimentar expiră în anul (t), anterior anului de calcul 
(t+1). Creanţele stabilite suplimentar sunt programate a se încasa 
în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

  Acc_(t) - accesoriile (majorări de întârziere/dobânzi) 
datorate pentru neachitarea creanţelor principale, calculate până 
la data de 31 decembrie a anului (t), anterior anului de calcul (t+1), 
atât pentru creanţele principale din anul (t), cât şi pentru cele din 
anii anteriori anului (t);

    Suprasolviri_(t) - sume achitate de contribuabil în plus faţă 
de creanţele pe care le datorează bugetului local al unităţii 
administrativ-teritoriale, în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

    Cr_(litigiu (t)) - creanţe aflate în litigiu (inclusiv în situaţia 
de insolvenţă), la finele anului (t), anterior anului de calcul (t), şi 
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care nu sunt certe, lichide şi exigibile;
  Ins_(t) - insolvabilitate - creanţele principale şi accesoriile 

(majorări de întârziere/dobânzi) înscrise în procesele-verbale 
privind insolvabilitatea, aprobate de conducătorul organului fiscal 
până la data de 31 decembrie a anului (t), anterior anului de calcul 
(t+1).

    Anii de referinţă (t+1), (t) şi (t-1) se identifică astfel:
    (t+1) - anul în care se calculează gradul de realizare a 

veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale;
     (t) - anul pentru care se calculează gradul de realizare a 

veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale şi care 
este anul anterior anului în care se calculează gradul de realizare a 
veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale;

    (t-1) - anul precedent anului anterior anului în care se 
calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor 
administrativ-teritoriale.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 527 din data de 
26 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 2539/2011 pentru modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009.

Noul act normativ diminuează cota de prefinanţare a 
proiectelor din fonduri europene de la 30% la maximum 10% din 
valoarea eligibilă a proiectului.

Actul normativ formulează şi câteva excepţii de la această 
regulă.

Astfel, în cazul proiectelor majore cota de prefinanţare poate 
fi de maximum 20%, iar pentru proiectele care intră sub incidenţa 
ajutorului de stat/de minimis, prefinanţarea se poate acorda într-o 
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singură tranşă, în cota de maximum 35% din valoarea totală a 
finanţării, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

Actul normativ prevede că prefinanţarea se acordă în cel 
puţin două tranşe.

Prin excepţie de aceste prevederi, în cazul proiectelor pentru 
care contractele, deciziile sau ordinele de finanţare prevăd 
depunerea a cel mult două cereri de rambursare, prefinanţarea se 
poate acorda într-o singură tranşă.

Prima tranşă de prefinanţare se acordă în cotă de maximum 
5% din valoarea eligibilă a proiectului. Următoarele tranşe de 
prefinanţare pot fi acordate beneficiarului numai după autorizarea 
cheltuielilor efectuate, în valoare de minimum 60% din valoarea 
cumulată a tranşelor anterioare de prefinanţare.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 64/20009, sumele acordate ca 
prefinanţare în cadrul proiectelor finanţate din instrumente 
structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea 
cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform 
prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.

Normele precizează că autorităţile de management au 
obligaţia recuperării prefinanţării prin stabilirea în contractele/ 
deciziile/ ordinele de finanţare a unui procent de deducere a 
prefinanţării de minimum 30%, aplicat la valoarea fiecărei cereri 
de rambursare transmise de beneficiar, cu excepţia cererii de 
rambursare în cadrul căreia cuantumul prefinanţării rămase de 
recuperat reprezintă mai puţin de 30% din aceasta şi cu excepţia 
ultimei cereri de rambursare.

Autorităţile de management au obligaţia recuperării 
integrale a prefinanţării acordate în cazul proiectelor pentru care 
beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de 
maximum 4 luni de la primirea acesteia.

În cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în 
termen de maximum 6 luni de la primirea primei tranşe de 
prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 20% 
din valoarea prefinanţării acordate, autorităţile de management au 
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obligaţia recuperării prefinanţării neutilizate pentru efectuarea 
cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite.

Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii, alţii 
decât cei finanţaţi din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 
de stat şi bugetele fondurilor speciale au obligaţia să deschidă un 
cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea de 
cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către 
contractori şi/sau transferul de sume către parteneri, în cazul 
proiectelor implementate în parteneriat.

În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, 
sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli 
care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în 
vigoare, pot fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la 
bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor 
bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv 
pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în 
concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea 
funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective.

Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor 
locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale 
de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se 
realiza.

Categoriile de cheltuieli ale bugetelor locale, pe capitole, 
subcapitole şi paragrafe şi detalierea economică.

Pe partea de cheltuieli ale bugetului local, titlurile şi alineatele 
bugetare de cheltuieli sunt de asemenea repartizate pe fiecare 
secţiune a bugetului local, niciun alineat de cheltuială neregăsindu-
se în ambele secţiuni. 

I.3.4   CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE
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Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt:
a) cheltuieli de personal;
b) bunuri şi servicii;
c) dobânzi;
d) subvenţii;
e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice;
f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;
g) asistenţă socială;
h) rambursări de credite;
i) alte cheltuieli;
j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau 

activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Din categoria cheltuielilor secţiunii de dezvoltare fac 

parte: 
a) cheltuieli de capital;
b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

de postaderare;
c) transferuri pentru cheltuieli de capital;
d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital;
e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru 

implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă 
de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate.

În cazul bugetelor împrumuturilor externe şi interne, 
tragerile autorizate din finanţările rambursabile contractate 
reprezintă sursa de finanţare a cheltuielilor acestora.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, 
veniturile şi cheltuielile bugetare, după caz.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugete, în cadrul 
cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, 

I.3.5 AUTORIZAREA BUGETARĂ/
ANGAJAMENTELE MULTIANUALE
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reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.
Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în 

limita creditelor bugetare aprobate.
Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri 

decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile 
legii.

Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, 
creditele de angajament (multianuale) şi creditele bugetare 
(anuale).

În vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de 
credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de 
angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

Ordonatorii principali de credite, pe baza estimărilor la 
venituri elaborează proiectele bugetelor locale echilibrate şi 
anexele la acestea pentru anul bugetar următor, precum şi 
estimările pentru următorii 3 ani (plan de investiţii 
multianual).

Estimările pentru următorii 3 ani se fundamentează având în 
vedere:

a) indicatorii macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar 
pentru care se elaborează proiectul de buget, precum şi pentru 
următorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;

 b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica 
fiscal-bugetară, precum şi cadrul de cheltuieli pe termen mediu;

c) politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi 
priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget;

d) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de 
credite din subordine;

e) programele întocmite de către ordonatorii principali de 
credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, 
cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi 
de eficienţă; programele sunt însoţite de estimarea anuală a 
performanţelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: 
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acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele 
obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori 
precişi, a căror alegere este justificată;

f ) programele de dezvoltare economico-socială în 
perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale, în concordanţă cu 
politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal 
sau local.

De regulă, fundamentarea veniturilor proprii se face în 
funcţie de execuţiile anului precedent, ţinând cont de unele 
modificări legislative cu impact asupra veniturilor bugetelor 
locale.

Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de 
investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în 
proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii 
principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, 
ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de 
autorităţile deliberative.

Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele 
obiective de investiţii pentru care sunt asigurate integral surse de 
finanţare prin proiectul de buget multianual .
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II. PROIECTELE CU FINANŢARE 
DIN FONDURI EXTERNE
 NERAMBURSABILE DE POST ADERARE

Începând cu anul 2009, gestionarea de către unităţile 
administrativ-teritoriale a proiectelor finanţate din fonduri 
europene este bazată pe o nouă abordare bugetară.

Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii 
care se află în implementare în cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Agricole 
Comune şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente post 
aderare care funcţionează pe principiul rambursării cheltuielilor 
integrale sau parţiale, se cuprind integral în bugetul unităţilor 
administrativ-teritoriale.

Aceste sume se evidenţiază atât în buget în poziţii distincte de 
clasificaţie, cât şi în anexe la bugetul ordonatorului principal de 
credite.

Ordonatorii principali de credite care implementează 
proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile post 
aderare vor reflecta, după caz, aceste fonduri şi în anexele 
referitoare la programele de investiţii.

De asemenea, la elaborarea bugetelor vor fi avute în vedere şi 
proiectele ordonatorilor secundari/terţiari, în concordanţă cu 
sumele din fişele de fundamentare  a proiectelor depuse de aceştia.

În vederea reflectării în buget a sumelor destinate proiectelor 
finanţate din fonduri europene post aderare, vor fi avute în vedere 
prevederile:

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestiunea financiară a 
instrumentelor structurale, precum şi Normele metodologice 
emise în aplicarea acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 2548/2009;

- O.U.G. nr. 74/2009 privind gestiunea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din F.E.G.A., F.E.A.D.R. şi a fondurilor de 
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cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi 
normele metodologice de aplicare;

- Reglementărilor specifice pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană”;

- Legii bugetului de stat.;
- O.M.F. nr. 2548/ 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă.

De reţinut
În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale vor fi 

prevăzute toate fondurile publice, inclusiv cele pentru 
proiecte cu finanţare europeană.

O.U.G. nr. 63/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare aduce o serie de completări şi 
modificări legii iniţiale, respectiv fundamentarea şi aprobarea 
bugetelor (cu excepţia bugetelor fondurilor externe 
nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne), 
începând cu anul 2011, se realizează pe secţiune de funcţionare şi 
secţiune de dezvoltare. 

Conform prevederilor actelor normative menţionate, 
fondurile nerambursabile postaderare se cuprind în 
secţiunea de dezvoltare (indiferent dacă vizează sau nu lucrări de 
natura investiţiilor). Art. 1 alin (4) şi (5) din Legea nr. 273/ 2006:

„ (4) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 
(...) e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi 

donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.
(5) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare,  sunt următoarele:
(...) b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

de post aderare;”
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Legea bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 286/ 2010 la 
secţiunea 4 Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile post aderare pe anul 2011 art. 10 alin. (5) 
prevede: Fondurile aferente cheltuielilor (...) sunt cuprinse în 
bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul 
"Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post 
aderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de 
cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare 
a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu din 
punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor de către autoritatea de 
management/ gestiune al/ a programului/ instrumentului/ 
facilităţii.

Important: Fundamentarea cheltuielilor se face în funcţie 
de venituri, asigurând mai întâi necesarul pentru secţiunea de 
funcţionare, s-au prezentat mai sus veniturile şi cheltuielile 
pentru secţiunea de funcţionare.

Aşa zisul excedent de la secţiunea de fucţionare este sursă de 
finanţare pentru secţiunea de dezvoltare, excedentul este 
influenţat de cuantumul veniturilor fără destinaţie (veniturile 
proprii şi sumele de echilibrare).

La secţiunea de dezvoltare priorităţile sunt următoarele:
-asigurarea sumelor pentru cofinanţarea proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă;
-asigurarea sumelor necesare pentru investiţiile în 

continuare;
-asigurarea sumelor pentru investiţii noi.
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III. ANALIZA CAPACITĂŢII DE FINANŢARE 
A PROIECTELOR DE INVESTIŢII

Ne aflăm într-o perioadă a schimbărilor accelerate în toate 
planurile, la nivel macro şi microeconomic. 

Procesele de reformă, de restructurare, se cer amănunţit 
studiate, înţelese. Se cere dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
susţinut de un profesionalism managerial care să asigure 
înscrierea eficientă în competiţia naţională şi internaţională.

Necesităţile administraţiilor publice locale privind 
investiţiile sunt considerabile. Multe administraţii publice locale 
ajung la concluzia că sunt necesare importante investiţii financiare 
pentru a moderniza şi dezvolta infrastructura locală.

Dezvoltarea investiţiilor publice locale beneficiază în prezent 
de un cadru legal îmbunătăţit ce a urmărit armonizarea condiţiilor 
şi reglementărilor existente cu procedurile specifice europene şi 
internaţionale.

Programele şi bugetele de investiţii de capital ce reprezintă 
anexe la bugetele locale anuale reprezintă instrumente de 
planificare ancorate în programele multianuale prin care pornind 
de la strategia de dezvoltare a comunităţii se asigură posibilitatea 
stabilirii unei politici locale pe termen mediu/lung precum şi 
managementul şi controlul activităţilor curente şi de perspectivă.

Realizarea programelor de investiţii publice se face pe 
răspunderea ordonatorului principal de credite şi prezintă 
următoarele etape:
» Elaborarea documentaţiei tehnico-economice;
» Includerea obiectivelor în programele sectoriale pe baza datelor 
de evaluare şi selecţie din fişele de prioritizare ale fiecărui obiectiv;
» Includerea obiectivelor în programul propriu de investiţii, anexă 
la bugetul anual;
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» Urmărirea execuţiei, monitorizarea. 

În toate administraţiile locale, nevoia de investiţii depăşeşte 
întotdeauna resursele financiare disponibile.

Programul de investiţii are trei componente majore:
1. Proiecte în curs de derulare; 
2. Proiecte aprobate anterior (pentru care nu s-a aprobat 

finanţarea);
3. Proiectele noi. 
Din considerente de natură tehnică, economică şi de cele mai 

multe ori socială, proiectele în curs de derulare trebuie finalizate şi 
ca atare sunt prevăzute în programul de investiţii pe anul în curs.

Acestea sunt revizuite în concordanţă cu necesităţile 
prevăzute şi cu politica instituţională declarată. 

Proiectele aprobate într-un anumit moment în trecut nu sunt 
incluse în mod automat în program.

Includerea în program a unor noi obiective de investiţii 
tehnice trebuie să se bazeze pe o evaluare fundamentată a 
infrastructurii existente şi a nevoii de dezvoltare a sectoarelor pe 
care le are în competenţă autoritatea.

Concomitent cu realizarea programului de investiţii se 
realizează analiza stării financiare a administraţiei şi a capacităţii 
sale de finanţare a proiectelor.

Potrivit actelor normative ce reglementează finanţele publice 
locale potenţialele surse de finanţare ce pot fi luate în calcul pentru 
finanţarea proiectelor sunt:

- Veniturile proprii (rămase după efectuarea cheltuielilor 
operaţionale);

-Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
(repartizate ca transferuri pentru echilibrarea bugetelor locale); 

- Subvenţii primite de la bugetul de stat (prin programe 
guvernamentale); 
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-Finanţări rambursabile (împrumuturi) interne sau externe 
(de la băncile comerciale sau instituţii de credit); 

- Fonduri europene;
- Fondul de rulment;
- Alte surse atrase (parteneriate).

Analiza financiară trebuie să conţină:
- Analiza pe anii anteriori a surselor proprii de venituri pe 

principalele categorii care a reliefat o creştere nesemnificativă;
- Proiecţia pentru următorii 3 ani a viitoarelor surse de 

venituri proprii;
- Analiza capacităţii de îndatorare şi a serviciului datoriei 

publice; 
- Ponderea cheltuielilor de capital în total venituri capacitatea 

investiţională pe ultimii 3 ani; 
- Ponderea cheltuielilor operaţionale (curente) în total 

cheltuieli;
Starea financiară se clarifică drept diferenţa între necesarul 

de cheltuieli şi resursele disponibile.



44

IV. EVALUAREA, PRIORITIZAREA 
ŞI SELECŢIA PROIECTELOR DE INVESTIŢII

Pentru evaluarea şi selecţia obiectivelor de investiţii publice 
trebuie respectate următoarele etape:

» Analiza proiectelor aflate în curs de execuţie - analiza de 
detaliu la nivelul fiecărui proiect având în vedere următoarele 
elemente:

- Costurile prevăzute şi beneficiile investiţiei propuse;
- Stadiul de execuţie al proiectului; 
- Fondurile cheltuite până la data analizei;
- Concordanta proiectului cu cerinţele strategiei sectoriale;
Pe baza informaţiilor furnizate, ordonatorul principal de 

credite trebuie să decidă dacă:
- investiţia poate fi sistată. În aceste condiţii trebuie propuse 

soluţii alternative: vânzare active, privatizare, concesionare, 
contract de management etc.;

- investiţia se continuă şi va face obiectul programului de 
prioritizare.

Proiectelor selectate pentru includerea în programul de 
investiţii li se vor aplica criteriile de prioritizare în vederea 
includerii în program în ordinea punctajului obţinut.

» Analiza proiectelor de noi investiţii în vederea introducerii 
în programul de investiţii, fundamentarea lor conţinând 
obligatoriu informaţii referitoare la necesitatea, oportunitatea, 
relevanţa proiectului în raport cu politicile economice generale şi 
sectoriale, valoarea acestora, capacitatea, analiza cost-eficienţă, 
cost-beneficiu, beneficii sociale, impact asupra mediului.

Analiza şi selecţia proiectelor de investiţii publice noi şi/sau 
aflate în curs de execuţie se realizează pe baza metodologiei 
standard reglementată prin O.M.F.P. nr. 980/2005.
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Stabilirea surselor de finanţare
De cele mai multe ori, veniturile proprii sunt dedicate 

cheltuielilor de funcţionare. De aceea, finanţarea investiţiilor 
necesită identificarea unor surse alternative de finanţare.

Studiul surselor alternative include şi analiza următoarelor 
aspecte: legalitatea, fezabilitatea politică şi administrativă, 
capacitatea administraţiei de abordare, adecvarea fondurilor la 
proiect, constrângerile.

Soluţii alternative pentru susţinerea 
unui buget de capital pot fi:

- Excedentul anilor precedenţi
- Finanţarea prin programe guvernamentale 
- Fonduri rambursabile (Împrumuturile locale)
- Fonduri europene nerambursabile 

Întocmirea programului şi a bugetului de capital
Practic prin intermediul bugetului şi a programului de capital 

se definesc rolul şi opţiunile administraţiei locale în dezvoltarea 
locală şi modernizarea infrastructurii existente. Nu este deloc uşor 
să pregăteşti, să alegi între soluţii alternative. Deciziile sunt foarte 
dificile şi sunt luate după îndelungi deliberări. Aceasta nu trebuie 
să inducă ideea unui buget de criză.  

Înainte de aceste etape, echipa trebuie să se asigure dacă:
- prioritizarea şi selecţia au fost bine realizate;
- portofoliul de proiecte prioritare este echilibrat şi răspunde 

necesităţilor;
- proiectele sunt în concordanţă cu politica investiţională;
- portofoliul aduce beneficii comunităţii şi nu unui grup 

restrâns (sau unui grup de interese);
- portofoliul poate fi implementat în mod realist;
- sursele de finanţare propuse sunt legale şi realiste.
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Ordonatorul principal de credite trebuie să decidă cu privire 
la lista finală a proiectelor ce vor fi introduse în Programul anual.

Acesta verifică şi face ultimele recomandări. 
Se elaborează Proiectul „Programului anual de capital” ce 

conţine obiectivele, bugetul şi sursele. Acesta este însoţit de 
referatul compartimentelor de specialiate şi expunerea de motive a 
ordonatorului principal de credite. Acest document va fi prezentat 
de către primar o dată cu bugetul spre adoptare consiliului local, 
dar nu înainte de prezentarea lui în media locală, în dezbateri şi în 
comisiile de specialitate.

S c h i m b a r e a  a t i t u d i n i l o r,  o r i e n t a r e a  c ă t r e  
„managementul prin proiecte” prin perfecţionarea 
gestionării proiectelor constituie soluţia pentru abordarea şi 
derularea fondurilor structurale.



MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE?
 UNDE NE AFLĂM? CE E DE FĂCUT?

Analiza SWOT încearcă să răspundă la aceste întrebări.
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Studiu de caz - ANALIZA OPORTUNITĂŢII ŞI FEZABILITĂŢII 
PROIECTELOR 

În comuna Lotreni se intenţionează a fi realizat un cămin 
pentru persoane vârstnice ca şi propunere a ordonatorului 
principal de credite care a avut înscris în programul său electoral 
acest obiectiv.

În vederea includerii în lista potenţialelor proiecte 
investiţionale pentru anul următor se impune realizarea analizei 
oportunităţii şi fezabilităţii proiectului „Realizarea căminului 
pentru persoane vârstnice în comună Lotreni”.

Responsabil proiect:  Consiliul Local al Comunei Lotreni
Localizare: comuna LOTRENI 
Valoare estimată: 20 miliarde lei
Surse de finanţare posibil de abordat: bugetul local, fonduri 

nerambursabile, împrumuturi
Grup ţintă: 
- beneficiari direcţi: persoane vârstnice din zonă – 160 

persoane;
- beneficiari indirecţi: şomeri ce vor fi angajaţi în urma creării 

de locuri de muncă în cămin – 40 persoane.

IDENTIFICAREA NECESITĂŢII (PROBLEMEI) – STABILIREA 
GRUPULUI ŢINTĂ

Necesitatea realizării acestui cămin este motivată de 
protecţia persoanelor vârstnice.

Deşi cadrul legal reglementează în condiţii satisfăcătoare 
situaţia persoanelor vârstnice în dificultate, totuşi punerea în 
practică a acestor acte normative este întârziată de lipsa de 
iniţiativă şi de disfuncţionalităţile existente la nivelul instituţiilor 
responsabile, de o cunoaştere insuficientă a problematicii 
persoanelor defavorizate de către actorii sociali şi, nu în ultimul 
rând, de absenţa fondurilor necesare. 
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Proiectul îşi propune înfiinţarea în comuna Lotreni a unui 
cămin pentru persoane vârstnice care să ofere asistenţă şi 
protecţie pentru 160 de persoane de o vârstă înaintată, cu venituri 
mici sau fără venituri, persoane ce necesită supraveghere medicală 
şi pentru care nu există  alternative în ceea ce priveşte domiciliul.

STABILIREA OBIECTIVELOR
Obiectivul general:
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele 

vârstnice în dificultate 
Obiective specifice:
- Oferirea unor alternative de protecţie socială 

instituţionalizată vârstnicilor în dificultate din judeţ;
Realizarea acestui obiectiv pleacă de la principiul potrivit 

căruia fiecare persoană are dreptul să-şi aleagă mediul şi locul de 
viaţă. Există vârstnici pentru care situaţia socio-economică şi 
starea de sănătate nu permit menţinerea acestora la domiciliu prin 
oferirea unor servicii alternative.

- Asigurarea condiţiilor pentru socializarea persoanelor 
vârstnice internate în cămin şi participarea acestora la viaţa 
comunităţii;

De multe ori, cele mai mari lipsuri resimţite de o persoană 
vârstnică sunt determinate de izolare, datorată fie faptului că 
vârstnicii nu au susţinători legali, fie faptului că susţinătorii legali 
nu sunt interesaţi să-şi asume responsabilitatea propiilor părinţi,  
fie pierderii tovarăşului de viaţă. Acest fapt are consecinţe negative 
asupra stării psihice a  vârstnicului care se simte din ce în ce mai 
singur şi părăsit.

- Dezvoltarea parteneriatelor locale în vederea îmbunătăţirii 
situaţiei persoanelor aflate în dificultate;

- Schimbarea mentalităţii comunităţii locale faţă de 
problemele persoanelor vârstnice singure.
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CERINŢE:
I. Realizaţi analiza SWOT

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI  CE AR TREBUI 
REALIZATE:

- construcţia clădirii care să ofere servicii sociale 
conform standardelor;

- dotarea cu mobilier şi echipamente;
- recrutarea, selecţia şi formarea personalului;
- selecţia beneficiarilor (bătrânilor);
- mediatizarea problemei şi sensibilizarea comunităţii 

cu privire la problematica vârstnicilor în dificultate.



CONCLUZII

Oportunitate:
- În judeţ nu există niciun cămin pentru persoane 

vârstnice;
- Cel puţin 160 de bătrâni aflaţi în dificultate au nevoie de 

protecţie în cadrul acestei instituţii.

Fezabilitate:
- Au fost identificate resurse financiare; inclusiv în 

situaţia în care M.M.S.S. sistează finanţarea cotei de 40% 
consiliul local deţine o rezervă bugetară prin care poate 
acoperi această situaţie;

- Procesul de recrutare, selecţie şi formare a personalului 
a fost definitivat;

- Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost identificaţi.

- Acest proiect îşi propune să realizeze o structură „model” 
destinată protecţiei persoanelor vârstnice în dificultate.

- După finalizarea proiectului persoanele se vor simţi mult 
mai în siguranţă într-o structură rezidenţială care să le asigure 
serviciile necesare unui trai decent.

- De asemenea, deschiderea instituţiei către comunitate şi 
asigurarea de activităţi comune între bătrânii internaţi şi cei din 
localitate va contribui la atenuarea sentimentului de izolare.

- Dezvoltarea de programe de servicii sociale de acest gen 
destinate categoriilor sociale defavorizate necesită sume destul de 
importante. Consiliul local, ca principal responsabil, inclusiv cu 
partea financiară, nu va putea realiza singur prevederile acestui 
program agregat. Din acest motiv, vor fi antrenaţi pe cât posibil toţi 
actorii comunitari în vederea realizării obiectivelor în beneficiul 
categoriilor defavorizate.
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- Prin activităţile de mediatizare a problematicii vârstnicilor 
în dificultate se urmăreşte responsabilizarea comunităţilor şi 
creşterea sentimentului de solidaritate socială faţă de categoriile 
defavorizate în vederea realizării unor comunităţi integrative.

Realizarea căminului pentru persoane vârstnice reprezintă o 
necesitate reală şi    un proiect oportun şi fezabil.
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V. ANALIZA SURSELOR DE FINANŢARE

Planul financiar (bugetul) trebuie să demonstreze 
sustenabilitatea financiară şi că proiectul nu este supus riscului de 
a rămâne fără disponibilităţi. De aceea, unităţile administrativ-
teritoriale trebuie să-şi îndrepte atenţia asupra capacităţii de 
asigurare a:

- cofinanţării conform Contractului de finanţare;
- cheltuielilor neeligibile;
- sumelor „punte” până la rambursarea cheltuielilor(inclusiv 

a TVA-ului).
Soluţii pentru asigurarea resurselor:
- sume din bugetul propriu;
- excedentul anilor precedenţi;
- finanţări rambursabile (împrumuturi).
Contractarea de împrumuturi interne ori externe este 

reglementată de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 63 alin. 5^1 
prevede că împrumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile 
administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau 
cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană sunt exceptate de 
prevederile care condiţionează accesul la împrumuturi dacă gradul 
de îndatorare depăşeşte 30% din media aritmetică a veniturilor 
proprii, aşa cum sunt definite de lege, pe ultimii 3 ani şi dacă au 
înregistrat plăţi restante la finele anului anterior.

Astfel a fost înlesnit accesul la împrumuturile utilizate în 
cadrul proiectelor cu finanţare europeană.
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Etapele contractării unui împrumut:
I. Aprobarea împrumutului prin Hotărâre de 

Consiliu Local/ Hotărâre de  Consiliu Judeţean, cu votul 
a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor 
în funcţie;

I I .  O r g a n i z a r e a  p r o c e d u r i i  a c h i z i ţ i e i  
împrumutului (selectarea băncii finanţatoare);

III. Înaintarea documentaţiei necesare autorizării 
către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale 
(Ministerul Finanţelor Publice), care va conţine:

- Cererea pentru autorizarea contractării 
finanţării rambursabile;

- Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea 
Consiliului Judeţean de aprobare a contractării 
împrumutului şi hotărârea de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului ce urmează să fie 
finanţat;

- Ultimul buget al unităţii administrativ-
teritoriale aprobat pentru anul curent şi înregistrat la 
trezorerie;

- Calculul gradului de îndatorare;
- Situaţia financiară privind contul de execuţie a 

bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale 
pentru ultimii trei ani anteriori anului curent în care se 
solicită autorizarea, precum şi ultimul cont de execuţie 
la finele lunii precedente solicitării autorizării – vizat de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

- Proiectul Contractului de împrumut sau 
termenii financiari indicativi transmişi de banca 
selectată;
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- Situaţia estimativă privind serviciul datoriei 
publice locale pe perioada de derulare a împrumutului;

-  Declaraţ ia  pe  propria  răspundere  a  
ordonatorului principal de credite privind situaţia altor 
împrumuturi. 

IV. Obţinerea Avizului Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale;

V. Semnarea Contractului de finanţare cu banca 
finanţatoare;

VI. Transmiterea către Ministerul Finanţelor 
Publice a Contractului de finanţare cu banca – termen 
10 zile de la semnare.

[Cadrul de reglementare: Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare]

De cele mai multe ori, proiectele finanţate din fonduri 
europene nerambursabile sunt acţiuni multianuale.

Reflectarea lor în bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, asigurarea resurselor şi planificarea cheltuielilor se 
realizează în legătură totală şi incontestabilă cu toate documentele 
aferente proiectului şi reprezintă una din activităţile cele mai 
importante din cadrul managementului financiar ce trebuie să 
asigure că proiectul nu prezintă riscuri de ordin financiar.    
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VI. MODALITATEA DE ACCESARE 
A FONDURILOR EUROPENE

1.  MANAGEMENTUL PROIECTULUI  –  apl icarea 
cunoştinţelor, abilităţilor, instrumentelor şi tehnicilor de 
proiectare a activităţilor în scopul de a depăşi nevoile şi a îndeplini 
aşteptările. Managementul pe proiecte permite:

•  un control foarte bun asupra utilizării resurselor, fiind 
extrem de util în situaţiile când resursele disponibile în activitatea 
unei organizaţii sunt restrânse; 

•  relaţii mai bune cu clienţii; 
•  timpi reduşi de dezvoltare a organizaţiei, costuri mai mici, 

calitate mai înaltă şi marje de profit mai mari; 
•  creşterea eficienţei activităţii în ansamblu, prin orientarea 

spre rezultate, îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale şi 
îmbunătăţirea moralului angajaţilor. 

Managementul pe proiecte poate duce, în acelaşi timp, la:
- creşterea complexităţii organizaţiei; 
- apariţia unei tendinţe mai accentuate de încălcare a unor 

componente ale politicii interne a firmei, dat fiind gradul ridicat de 
autonomie a personalului implicat în activităţile organizate pe 
bază de proiecte; 

-  creşterea costurilor anumitor activităţi, apariţia unor 
dificultăţi în organizare, utilizarea incompletă a personalului în 
intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect şi iniţierea 
următorului.

Elementele care diferenţiază managementul de proiect 
de managementul organizaţiilor sunt următoarele:

-  obiectivele, durata şi bugetul sunt clar definite, ceea ce 
impune o strictă planificare şi monitorizare;

 -  evaluarea se face strict în funcţie de realizarea obiectivelor;
- absenţa personalului permanent;
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- stakeholder-ii au roluri mai importante;
- ierarhia este „plată” – răspunderea este legată mai mult de 

rezultate şi mai puţin de autoritate.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE UNUI PROIECT 
 - reprezintă o întreprindere unicat, este condus de oameni, 

are un început şi un sfârşit clar,  are scopuri bine stabilite şi  trebuie 
să respecte anumiţi parametri de costuri, termene şi calitate;

-  abordează o problemă concretă şi stabileşte un scop 
specific;

-  urmăreşte atingerea unor obiective concrete, specifice;
-  are termene iniţiale, intermediare şi finale;
- are la dispoziţie resurse specifice şi un buget pentru 

atingerea obiectivelor;

Ce este un proiect?
Un pachet de activităţi, mijloace şi investiţii, într-o locaţie 

dată pe o perioadă determinată de timp, urmărind un calendar 
predefinit, contribuind la o dezvoltare globală a obiectivelor, 
definite în relaţie cu nevoile prin atingerea unui scop, urmărit 
de un grup ţintă de beneficiari prin obţinerea de rezultate într-
un cadru instituţional responsabil pentru proiect, având la bază un 
cost total pe proiect incluzând activităţi şi investiţii care să 
includă contribuţia financiară a tuturor părţilor/partenerilor 
implicaţi ale căror avantaje sunt considerate a fi mai mari decât 
costurile.
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Schematic, un proiect este:



Un proiect mai poate fi caracterizat prin: 
Scop. Proiectul este o activitate cu un set bine precizat de 

obiective, este destul de complex pentru a putea fi divizat în sarcini 
care necesită coordonare şi control asupra termenelor, succesiunii 
îndeplinirii sarcinilor, costurilor şi performanţelor. 

Ciclu de viaţă. Proiectele trec printr-o etapă lentă de iniţiere, 
cresc apoi rapid, ating apogeul, încep declinul şi în final se încheie. 

Interdependenţe. Proiectul interacţionează cu operaţiunile 
curente ale organizaţiei şi, adesea, cu alte proiecte. 

Unicitate. Fiecare proiect conţine elemente care îl fac unic. 
Conflict. Realizarea unui proiect presupune utilizarea unor 

resurse umane şi materiale utilizate deja în cadrul 
departamentelor funcţionale ale organizaţiei; foarte adesea, 
proiectul concurează proiecte sau acţiuni similare propuse sau 
derulate de alte organizaţii. 

3. PROGRAMAREA este prima fază a PCM care constă în 
stabilirea cadrului general de cooperare a UE cu o anumită ţară sau 
regiune a unei ţări. Printr-un proces de consultare şi negociere 
între guvernul naţional, donatori şi alţi factori interesaţi, urmărind 
analiza problemelor şi a oportunităţilor de dezvoltare ale ţării sau 
regiunii în cauză şi ţinând cont în acelaşi timp de priorităţile UE şi 
ale ţării beneficiare, ca şi de acţiunile altor organizaţii finanţatoare, 
de capacitatea financiară a UE şi a ţării sau regiunii receptoare, se 
convine acordarea sprijinului pe anumite domenii de activitate şi 
se schiţează idei de programe. 

Rezultatul se regăseşte într-un Document Strategic de ţară 
sau Regional.

În Documentul Strategic de Ţară sau Regional (Exemplu: 
Planul Naţional de Dezvoltare, Planul Naţional de Dezvoltare 
Regională etc.) sunt identificate şi prezentate domeniile de 
activitate care să fie sprijinite de UE, la nivel naţional sau regional. 
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Program: o serie de proiecte cu aceleaşi scopuri sau grupuri 
ţintă similare, sau care se desfăşoară într-un anumit domeniu.

Componente ale procesului: 
- management integrat – dezvoltare plan, execuţie, control – 

evaluare;
- management de domeniu – iniţializare, planificare, definire, 

verificare, control;
- managementul timpului – secvenţiere activitate, estimare 

durată, calendar, control; 
- managementul costului – planificare resurse, estimare 

costuri, bugetare, control;
- managementul calităţii – planificare calitate, asigurare 

calitate, control; 
- managementul  resurselor umane – planificare 

organizaţională, stabilire conducere, dezvoltare echipă; 
- managementul comunicării – planificarea comunicării, 

distribuirea informaţiei, raportarea performanţei;
- managementul riscului – identificare şi cuantificare riscuri;
- managementul achiziţiilor – planificare achiziţii, selectare, 

administrare contract.
Rolul unui manager de proiect:
- gestionează şi supervizează proiectul;
- defineşte proiectul, îl reduce la un set de sarcini de 

administrat, obţine resursele necesare şi construieşte echipa de 
lucru;

- asigură îndeplinirea sarcinilor şi motivează personalul 
implicat pentru înscrierea în parametri de timp;

- trebuie să aibă abilităţi tehnice – planificare financiară, a 
activităţilor;

- trebuie să aibă un mod creativ de gândire şi tehnici de 
rezolvare a problemelor;

- trebuie să aibă capacitate de adaptare – niciun proiect nu se 
transpune 100% ca în planificarea iniţială.
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4. CICLUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT
Managementul ciclului de proiect (PCM) reprezintă un 

ansamblu de concepte şi instrumente, incluzând:
- conceptul de ciclu al proiectului;
- analiza factorilor interesaţi;
- matricea logică;
- indicatori cheie ai calităţii;
- planuri de activităţi şi resurse;
- structuri standardizate, coerente pentru documentele 

cheie ale proiectului.

Managementul proiectelor reprezintă o utilizare abilă a 
tehnicilor pentru atingerea rezultatelor la nivelul stabilit, cu bugetul 
şi în perioada de timp prevăzute.

Proiectele se realizează într-o succesiune de etape, pornind 
de la un document strategic de dezvoltare din care se desprinde 
ideea de proiect într-un anumit domeniu (ex. resurse umane, 
infrastructură, mediu, turism etc.), care apoi este formulată 
(elaborată), implementată şi în final evaluată, cu scopul de a crea 
condiţiile necesare pentru realizarea unor acţiuni viitoare de 
dezvoltare.

Ciclul managementului de proiect reprezintă o secvenţă 
logică de paşi pentru:

a)identificare;
b)pregătire;
c)finanţare;
d)implementare;
e)monitorizare;
f)evaluare;



Fazele ciclului unui proiect 

a) Identificarea  proiectului
O primă etapă o reprezintă analizarea potenţialelor 

probleme ce pot apărea, cauzele acestora, încercarea de integrare a 
acestora în context şi ajungerea la consens. Listarea problemelor ce 
pot afecta proiectul este esenţială pentru analizarea relaţiilor de la 
cauză la efect.

Procesul de soluţionare a problemei – arta de a ajunge de la 
situaţia existentă la situaţia dorită printr-o serie de activităţi.

Problemele sunt acele lucruri/situaţii care împiedică 
autoritatea locală sau comunitatea să ajungă din locul unde se află 
în locul unde doresc să se afle.

Analiza potenţialelor probleme trebuie să includă răspunsul 
la o serie de întrebări:
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- Care este problema pe care trebuie să o soluţionăm?
- De ce este o problemă? (cauză)
- De ce trebuie soluţionată problema?
- Unde şi când se manifestă problema?
- A cui problemă este?
- Pe cine afectează problema?
- De cât timp este o problemă?
- Ce se va întâmpla dacă nu se soluţionează? (efecte)
Dacă în urma analizei sunt identificate mai multe probleme, 

acestea trebuie prioritizate. Alegerea problemei prioritare se va 
face lucrând în echipă, pe baza unor criterii de prioritizare: 
urgenţa, fezabilitatea, importanţa, controlul, angajamentul 
(dorinţa de implicare).

Urgenţa – necesitatea abordării problemei în scopul evitării 
unei crize

Importanţa – potenţial impact pentru organizaţie sau 
comunitate

Fezabilitate – capacitatea de realizare cu resurse existente sau 
disponibile

Control – competenţa de soluţionare
Angajament – dorinţa de implicare în soluţionarea problemei.
Problema a cărei rezolvare se realizează prin dezvoltarea 

proiectului propus a fi finanţat trebuie să prezinte câteva 
caracateristici: este urgentă, afectează un număr mare de oameni, 
se adresează nevoilor acestora, e o problemă de interes general, 
este rezolvabilă.

Conform cadrului stabilit de Documentul Strategic de Ţară 
sau Regional, se analizează problemele (situaţiile dificile, care nu 
convin şi pe care dorim să le depăşim), nevoile şi interesele 
posibililor factori interesaţi şi se identifică acele idei de proiecte 
care urmează să fie aprofundate.

În această fază se elaborează, când este necesar, studii de pre-
fezabilitate (SPF). Aceste studii ajută la identificarea, selectarea şi 
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analiza comparativă a unor opţiuni specifice şi recomandă studiile 
ulterioare necesare pentru formularea proiectului. Rezultatul 
studiului dă indicaţii asupra oportunităţii de a continua studiul 
pentru ideea de proiect aleasă.

b) Pregătirea proiectului
La baza formulării proiectelor sta analiza problemelor, după 

identificarea problemelor şi după analiza cauzelor care le-au 
generat, se analizează posibilele variante de intervenţie ţinând 
cont de conjunctura existentă şi de prioritizarea problemelor de 
soluţionat.

Este foarte important să se stabilească dacă soluţionarea 
problemelor identificate necesită o intervenţie tip proiect sau nu. 
Dacă problema se poate soluţiona într-un orizont de timp 
determinat sau determinabil putem să ne gândim la o intervenţie 
tip proiect. 

Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei 
situaţii existente şi stabileşte relaţia „cauză-efect” dintre 
problemele existente.

Analiza implică trei paşi:
1. Definirea clară a cadrului şi subiectului analizei
2. Identificarea problemelor majore cu care se confruntă 

grupurile ţintă şi beneficiarii (care este/sunt problema / 
problemele?)

3. Vizualizarea problemelor sub forma unei diagrame numite 
„arborele problemelor” sau „ierarhia problemelor” pentru a stabili 
relaţia cauză-efect.

Odată completat, arborele problemelor prezintă imaginea 
cuprinzătoare a unei situaţii negative existente.

Faza de Planificare
- Construirea matricei cadru logic - definirea structurii 

proiectului, verificarea logicii sale interne, formularea  obiectivelor 
în termeni măsurabili;
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- Planificarea activităţilor – determinarea succesiunii şi 
dependenţei activităţilor; estimarea duratei acestora, stabilirea 
jaloanelor (milestones) şi atribuirea responsabilităţii;

- Planificarea resurselor – dezvoltarea planurilor de intrări şi 
a bugetului pe baza planului activităţilor.

În această fază se analizează aspectele importante ale ideii de 
proiect, ţinând cont de obiectivele generale şi priorităţile 
Documentului Strategic de Ţară sau Regional, de indicatorii cheie 
de calitate şi de opiniile principalilor factori interesaţi.

Justificarea proiectului – are rolul de a demonstra pentru 
finanţator necesitatea rezolvării imediate a problemei identificate, 
prezentând fapte care susţin necesitatea proiectului. Este o 
secţiune succintă care asamblează toate argumentele, într-o ordine 
secvenţială. Argumentaţia trebuie să determine dacă nevoia de 
soluţionare a problemei este acută, dacă proiectul propus se 
adresează în mod diferit sau mai bine problemei decât alte 
programe derulate anterior. 

Justificarea include formularea şi analizarea problemei, 
argumentarea necesităţilor, constrângerilor şi oportunităţilor, 
definirea şi motivarea alegerii grupului ţintă (a beneficiarilor), 
relevanţa proiectului pentru beneficiari, pentru cerinţele 
programului şi pentru misiunea organizaţiei.

După identificarea problemelor, se identifică obiectivele ce 
fac referire la soluţiile de ajungere la o situaţie ideală; obiectivele se 
prezintă „în oglindă” cu problemele identificate.

Pe baza datelor obţinute, se pot identifica:
- obiectivul general;
- scopul proiectului;
- rezultate;
- activităţi;
Scopul este o declaraţie care descrie situaţii viitoare dorite, 

pe termen lung, reprezentând proiecţia, în timp, a soluţiei 
problemei. (Se enunţă, de obicei, la timpul prezent şi implică un 
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angajament considerabil de resurse.)
Obiectivele sunt un set de rezultate scontate ce trebuie 

obţinute în efortul de realizare a situaţiei dorite şi implicit, de 
soluţionare a problemei.

Obiectivele trebuie să fie SMART:
S (specific) – specifice
M (measurable) – măsurabile
A (achievable) – realizabile
R (relevant) – relevante
T (timing) – încadrate în timp
Factori interesaţi – orice persoane fizice sau juridice, 

grupuri, organizaţii sau instituţii, care au un interes, sunt 
influenţate/afectate sau pot influenţa/afecta implementarea 
corespunzătoare sau durabilitatea proiectului.

a) factori de interes;
b) factori de competenţă;
c) factori de sprijin;
d) factori de decizie;
e) factori de transfer de informaţii şi comunicare.
Analiza factorilor interesaţi este esenţială pentru obţinerea 

succesului, fie că este vorba de un plan strategic pe termen lung sau 
materializarea unui plan concret.

 Beneficiarii direcţi ai proiectului şi alţi factori interesaţi în 
realizarea acestuia (aceştia pot fi, după caz, autorităţi locale, 
furnizori de servicii, publice sau private, alţi agenţi economici, 
organizaţii neguvernamentale, inclusiv asociaţii profesionale etc.) 
trebuie să participe activ la detalierea ideii, şi pentru aceasta se 
constituie o echipă de proiect. 

Echipa de proiect devine o structură executivă, iar 
consultarea cu beneficiarii direcţi şi factorii interesaţi se 
realizează sub forma unor întâlniri periodice, în care se discută 
între altele stadiul analizei, se cer informaţii suplimentare şi, după 
caz, studii de fundamentare, analiza riscului etc. 
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După identificarea şi argumentarea factorilor interesaţi, a 
modalităţilor de implicare, urmează partea de planificare în timp a 
activităţilor preconizate, a responsabililor, estimarea riscurilor, 
stabilirea echipei de implementare şi justificarea rolului fiecărui 
partener în derularea proiectului.

Formularea strategiilor
Elaborarea strategiilor se referă la metodologia de lucru, 

specificând acţiunile de urmat, spre deosebire de obiective care 
descriu rezultatele aşteptate. Pentru atingerea unui obiectiv pot 
exista strategii alternative. Strategia presupune obţinerea unor 
rezultate optime în timpul cel mai scurt, cu angajare eficientă de 
resurse (umane, materiale, financiare, informaţionale etc.), cu 
riscul cel mai mic şi cu sprijinul factorilor interesaţi.

Metodologia descrie activităţile specifice care se desfăşoară 
pentru atingerea obiectivelor proiectului,  permiţând 
finanţatorului să vizualizeze implementarea proiectului (răspunde 
la întrebările cum?, când?, de ce?).

În final, echipa de proiect ia decizia de a propune 
proiectul pentru finanţare. O propunere de proiect de interes 
local va fi susţinută de participanţii la formularea ei, prin 
încheierea unui memorandum semnat de toţi aceştia.

c) Finanţarea proiectului
Propunerea de finanţare se elaborează sub forma unei 

cereri de finanţare, care se completează într-un formular 
standardizat (aplicaţie), specific fiecărui tip de program de 
finanţare. De regulă, aplicaţia este însoţită de o serie de anexe, care 
fac parte integrantă din cererea de finanţare şi justifică cererea. 

Aplicaţia (cererea de finanţare) este depusă la Autoritatea de 
management/Organismul Intermediar prin care se finanţează 
proiectul propus şi este evaluat pe baza unor criterii de selecţie.

Cererea de finanţare este evaluată din punct de vedere 
administrativ şi tehnic de o Comisie de evaluare a propunerilor de 
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proiect, care decide dacă proiectul va fi sau nu va fi finanţat, pe baza 
unor criterii de selecţie, aceleaşi pentru toate cererile de finanţare 
depuse în cadrul programului de finanţare respectiv. 

În cazul deciziei de finanţare a proiectului propus, se 
semnează Contractul de finanţare între Autoritatea de 
Management, Organismul Intermediar şi Beneficiar (aplicant).

d) Implementarea proiectului 
Implementarea presupune organizarea resurselor şi 

motivarea echipei de lucru pentru a ajunge la scopul/obiectivele 
propuse. Planul de acţiune trebuie să fie detaliat.

-  Ce acţiuni include? Ce paşi sunt necesari pentru realizarea 
acţiunilor?

-  Acţiunile propuse conduc la realizarea obiectivelor? Sunt 
realiste şi fezabile?

-  Cine este responsabil pentru fiecare acţiune?
-  Cine mai este implicat?
-  Ce resurse sunt necesare pentru fiecare acţiune?
-  Care sunt termenele intermediare şi finale?
-  Cum se va înregistra progresul? (indicatori)
-  Cum va fi evaluat pe parcurs şi la final impactul acţiunilor?

Resursele materiale şi umane alocate implementării 
proiectului sunt utilizate pentru îndeplinirea scopului propus prin 
proiect (rezultatele propuse prin proiect se adresează grupurilor 
ţintă şi beneficiarilor), contribuind astfel la îndeplinirea 
obiectivelor generale ale proiectului. 

Activităţile implementate în cadrul proiectului implică 
încheierea unor contracte pentru realizarea de studii, pentru 
asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri şi lucrări. Evoluţia activităţilor 
din proiect este urmărită (se monitorizează progresul proiectului) 
şi, după caz, se propun ajustări impuse de schimbarea condiţiilor 
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iniţiale. La sfârşitul perioadei de implementare, se poate propune 
un nou proiect pentru continuarea sau extinderea activităţilor 
proiectului.

e) Monitorizarea proiectului 
Monitorizarea asigură informaţii prin care se pot identifica şi 

soluţiona problemele, determinându-se totodată şi progresul în 
implementarea planului de acţiune. Pe parcursul implementării, 
managerul de proiect va monitoriza permanent evoluţia 
activităţilor din proiect, respectiv progresul proiectului, 
încadrarea în calendarul de activităţi, în termenele estimate şi în 
bugetul aprobat. În cazul înregistrării unor devieri, întârzieri, 
costuri mai mari ale unor servicii, bunuri sau lucrări, se adoptă 
măsuri corective. De asemenea, se monitorizează atingerea 
indicatorilor prevăzuţi în cererea de finanţare.

f) Evaluarea proiectului
Evaluarea este un proces sistematic şi obiectiv, prin care se 

apreciază întregul proiect. Evaluarea nu este numai un instrument 
care măsoară, ci contribuie în mod direct la asigurarea succesului 
programului evaluat, furnizând informaţii factorilor de decizie, 
pentru fiecare stadiu de dezvoltare a proiectului. 

Scopul evaluării este de a compara coerenţa rezultatelor 
proiectului cu obiectivele propuse, determinând astfel eficienţa, 
eficacitatea, impactul şi durabilitatea proiectului. 

Evaluarea trebuie să furnizeze informaţii credibile şi utile, 
permiţând încorporarea de lecţii învăţate şi bune practici în 
procesul de decizie, atât din perspectiva beneficiarilor de finanţare, 
cât şi din cea a finanţatorilor.

Evaluarea poate fi făcută:
- în perioada anterioară contractării (evaluarea cererii de 

finanţare/a propunerii);
- pe perioada implementării proiectului sau programului 

(„evaluare intermediară”);
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- la sfârşitul acesteia („evaluare finală”);
- după perioada de implementare („în perioada ex-post”);
Evaluarea ar trebui să conducă la decizia de a continua, 

revizui sau stopa un proiect/program, iar concluziile şi 
recomandările ar trebui luate în considerare în procesul de 
elaborare, respectiv implementare, a unor proiecte sau programe 
viitoare.

Factori de succes – pentru implementarea unui proiect:
- proiectul atinge scopul şi obiectivele;
- proiectul susţine implementarea sa în sistem;
- capacitate organizaţională (cei implicaţi în managementul 
proiectului au pregătirea tehnică adecvată pentru asigurarea 
succesului proiectului);
- planificare atentă;
- management eficient al proiectului;
- echipă de proiect competentă şi motivată;
- proiectul „abordează” probleme reale ale grupului ţintă;
- activităţile dezvoltate întâlnesc nevoile;
- beneficiarii sunt corect identificaţi;
- alocare corespunzătoare a fondurilor – costuri bine estimate;
- reprezentare corectă a diferitelor interese;
- respectarea angajamentelor;
- modelul propus este replicabil;
- informaţiile despre proiect sunt diseminate;
- sustenabilitatea/durabilitatea proiectului – condiţii pentru 
asigurarea continuităţii beneficiilor.

5. ETAPELE ELABORĂRII ŞI DERULĂRII UNUI PROIECT

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea 
şi gestionarea (controlul) sarcinilor şi resurselor ce urmăreşte 
atingerea unui anumit obiectiv, în condiţiile existenţei unor 
constrângeri referitoare la timp, resurse şi costuri.
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Cum se construieşte un proiect?
Pentru construirea proiectului se porneşte de la informaţiile 

cuprinse în Ghidul Solicitantului.
Activitatea trebuie concentrată în două direcţii:
A. Completarea formularelor obligatorii (cerere de finanţare, 

buget, matrice logică, plan de afaceri etc.);
B. Colectarea informaţiilor anexă necesare (statut juridic al 

solicitantului şi alte documente cu caracter juridic, CV-uri ale 
echipei proiectului, informaţii care pot fi utilizate în argumentarea 
proiectului).

Ordinea în care sunt organizate informaţiile într-o cerere de 
finanţare este ordinea optimă pentru evaluarea sa. Completarea 
cererii, însă, trebuie realizată în altă ordine, foarte utilă în acest 
sens fiind matricea logică a proiectului (dacă aceasta există).

O ordine de elaborare a elementelor proiectului de finanţare 
ar putea fi următoarea:
- Definirea problemei care trebuie rezolvată. În acest scop 
trebuie identificate problemele majore existente, dintre care 
trebuie selectată o singură problemă care va fi vizată de proiectul 
dumneavoastră.
- Stabilirea scopului proiectului, de regulă, reprezintă rezolvarea 
problemei sau stadiul la care dorim să ajungă ea în urma derulării 
proiectului. Scopul trebuie să fie unic şi să aibă o formulare concisă.
- Stabilirea obiectivelor proiectului reprezintă etape care 
trebuie atinse pentru atingerea scopului. 

Atenţie: obiectivele reprezintă ceea ce doriţi să obţineţi, nu 
ceea ce faceţi pentru a obţine ceea ce doriţi. Astfel, dacă există 
numai un singur mod de îndeplinire a unui obiectiv pe care l-aţi 
stabilit, este probabil să fi stabilit de fapt o activitate. 
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» Stabilirea activităţilor
În această etapă trebuie să determinaţi ce anume trebuie 

făcut pentru atingerea fiecărui obiectiv (stabilirea acţiunilor), 
sarcinile care trebuie îndeplinite în cadrul fiecărei acţiuni 
(informaţii esenţiale în evaluarea necesarului de resurse şi 
planificarea în timp), personalul necesar. 

Resursele utilizate în aceste activităţi se vor regăsi în buget. 
Aveţi în vedere necesitatea argumentării avantajelor şi prezentării 
riscurilor acestor activităţi, demonstrând că aţi studiat şi alte 
soluţii posibile - eventual aplicate în alte situaţii similare - atunci 
când aţi ales soluţiile propuse în proiectul dumneavoastră.

» Stabilirea planului de evaluare. 
Evaluarea este necesară pentru a putea stabili în fiecare 

moment în ce condiţii de calitate organizaţia face ceea ce şi-a 
propus. 

Evaluarea se concentrează asupra a 4 aspecte majore: 
- resurse investite în proiect, 
- activităţi desfăşurate, 
- rezultate obţinute, 
- beneficii realizate. 
Pentru a putea fi realizată, ea necesită, de regulă, informaţii 

sistematice, ceea ce face necesară organizarea unei monitorizări a 
proiectului. Costurile monitorizării şi evaluării trebuie incluse în 
bugetul proiectului.

» Elaborarea bugetului
Categoriile principale de cheltuieli se referă la lucrări, servicii, 

echipamente şi bunuri, resurse umane, transport, cheltuieli 
administrative, alte costuri şi servicii, costuri aferente achiziţiei de 
terenuri (uneori), rezerve pentru situaţii neprevăzute (uneori), 
fiecare categorie de cheltuieli trebuind să fie detaliată în buget. 

Uneori finanţatorul nu oferă întreaga sumă solicitată prin 
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bugetul proiectului dumneavoastră, pentru că nu a înţeles 
argumentele privind necesitatea anumitor cheltuieli sau pentru că a 
considerat suma nejustificat de mare. Dacă acest lucru va afecta 
calitatea rezultatelor proiectului, comunicaţi acest lucru 
finanţatorului.
» Justificarea proiectului - argumentaţi importanţa şi urgenţa 
problemei vizate în proiect, avantajele pe care soluţia de rezolvare 
propuse de proiect le are faţă de alte alternative, capacitatea 
solicitantului şi partenerilor de a desfăşura proiectul.
» Durabilitatea proiectului - modul în care vor fi finanţate 
activităţile din proiect după încheierea finanţării nerambursabile. 
Finanţatorii sunt interesaţi, cel mai adesea, ca proiectele pe care le 
finanţează să trăiască cât mai mult timp, vor să facă investiţii pe 
termen lung.
» Stabilirea titlului proiectului - titlul trebuie să atragă atenţia, să 
evidenţieze rezultatele şi avantajele proiectului, să fie clar şi concis, 
dar evitând acronimele şi termenii tehnici sau de jargon.
» Realizarea rezumatului proiectului - trebuie să cuprindă 
prezentarea problemei vizate, prezentarea solicitantului şi a 
credibilităţii sale, prezentarea succintă a obiectivelor, a activităţilor şi 
a metodologiei de evaluare, costul total al proiectului, a contribuţiei 
solicitantului şi a cofinanţării solicitate, durabilitatea proiectului. 
Rezumatul este ultima componentă redactată.

Cum exprimăm scopul proiectului?
Scopul unui proiect reprezintă, de regulă, rezolvarea problemei 

sau stadiul în care dorim să ajungă problema în urma derulării 
proiectului.

Recomandări:
- enunţul trebuie să fie scurt şi concis;
- nu trebuie să apară necesitatea de a folosi conjuncţia „şi” pentru a 
despărţi 2 propoziţii; dacă se întâmplă acest lucru, s-ar putea să fie 
vorba de 2 scopuri;
- de asemenea, folosirea cuvântului „prin” atrage după el explicaţii cu 
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privire la modul în care va fi atins scopul proiectului; nu este cazul a 
se face acest lucru în această secţiune.

Ce sunt obiectivele unui proiect?
Un obiectiv este un rezultat scontat ce trebuie obţinut în 

efortul de atingere a scopului proiectului şi, implicit, a rezolvării 
problemei. Pe măsură ce organizaţia/instituţia atinge obiectivele 
proiectului, discrepanţa dintre stadiul actual şi scop se îngustează. 

Obiectivele sunt paşi ce trebuie făcuţi pentru a ne apropia de 
scop. Vorbim despre obiective la plural pentru că este greu de 
presupus că poate fi vorba despre unul singur. Ele se vor stabili 
gradat, în concordanţă cu intervalele de timp avute în vedere 
pentru realizarea proiectului, fiind specifice unei anumite 
perioade.

În vederea formulării corecte a obiectivelor se va răspunde cu 
precizie la următoarele întrebări:
- Care sunt zonele cheie pe care dorim să le schimbăm prin acest 
proiect?
- Care este segmentul de populaţie care va fi implicat în schimbare? 
(atenţie, aici trebuie să avem în vedere nu numai grupul-ţintă - care, 
de altfel, va fi stabilit cu precizie - ci şi categoriile de populaţie cu 
care acesta interacţionează major!)
- Care este direcţia schimbării pe care o dorim? (creştere sau 
îmbunătăţire, descreştere sau reducere)
- Care este gradul său proporţia schimbării?
- Care este termenul (sau intervalul de timp) prevăzut pentru 
atingerea gradului de schimbare?

Trebuie avută mare atenţie atunci când se enunţă obiectivele 
pentru a nu se confunda cu activităţile. Acestea din urmă descriu 
cum se îndeplinesc obiectivele. 

Obiectivele reprezintă „un sfârşit”, în timp ce metodele 
reprezintă „un drum”. Cea mai bună regulă de deosebire a lor este 
următoarea: dacă există un singur mod de a îndeplini obiectivul pe 
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care l-aţi enunţat, probabil că, de fapt, aţi enunţat o acţiune.
O altă metodă de a verifica dacă ceea ce se enunţă este un 

obiectiv constă în verificarea caracteristicilor pe care trebuie să le 
întrunească obiectivele, respectiv dacă acesta este SMART:

- S - specific - este obiectivul clar: cine, ce, când, unde, cum, grup-ţintă?
- M - măsurabil - sunt măsurabile rezultatele?
- A - abordabil - este un obiectiv care poate fi, în general, atins?
-R - realist - are organizaţia resursele necesare pentru atingerea lui în 
timpul dat?
-T - încadrare în timp - există un termen limită? 

Scopul şi obiectivele unui proiect sunt diferite de scopul şi 
obiectivele organizaţiei, deşi în mod normal există o legătură între ele.

Ce cuprind activităţile unui proiect?

Secţiunea din proiect referitoare la activităţi cuprinde 
descrierea detaliată a ceea ce organizaţia/instituţia urmează să 
întreprindă pentru atingerea obiectivelor. Activitatea este un mijloc 
de a atinge un obiectiv. 

Trebuie reţinut faptul că, pentru atingerea unui obiectiv, este 
necesară punerea în practică a mai multor metode.

Dacă pentru obiectiv nu se poate defini decât o metodă de a fi 
atins, înseamnă că obiectivul respectiv este de fapt o activitate.

Acest capitol trebuie să cuprindă:
- enunţarea fiecărei activităţi în parte;
- specificarea responsabilului activităţii respective;
- specificarea resurselor de care este nevoie (personal, echipament, 
timp)
-descrierea secvenţelor în timp şi modul cum se interferează 
activităţile.

Pentru a elabora activităţile prin care se atinge un obiectiv, 
răspundeţi-vă la următoarele întrebări:

76
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- ce anume aveţi de făcut pentru atingerea obiectivelor (răspunsul 
la această  întrebare îl constituie acţiunile ce trebuie întreprinse);
- ce sarcini trebuie îndeplinite în cadrul fiecărei acţiuni (răspunsul 
vă ajută să evaluaţi resursele de care aveţi nevoie şi planificarea în 
timp);
- ce resurse sunt necesare pentru îndeplinirea fiecărei sarcini;
- care sunt datele de începere şi terminare a sarcinilor (răspunsul la 
această întrebare vă ajută să determinaţi secvenţele în timp);
- cum se vor selecta participanţii (răspunsul vă ajută să vă daţi 
seama dacă veţi avea oamenii necesari pentru ducerea activităţilor 
la bun sfârşit).

Recomandări:
- resursele specificate la secţiunea „activităţi” trebuie să 
corespundă cu resursele cerute în buget;
- fiecare resursă menţionată (personal, echipament ş.a.) va trebui 
„tradusă” în bani şi regăsită în buget;
- explicaţi motivele care v-au făcut să alegeţi metodele pe care le-aţi 
ales;
- faceţi o scurtă discuţie despre riscul punerii în practică a 
metodelor respective; 
- arătaţi de ce metodele pe care le-aţi ales implica o probabilitate 
mare de atingere a obiectivelor.

Cum justificăm proiectul?
În cadrul fiecărui proiect trebuie să convingeţi finanţatorul de 

următoarele aspecte:
- problema abordată în cadrul proiectului este una reală, iar 
amânarea rezolvării ei are repercusiuni asupra unui grup 
semnificativ de cetăţeni; trebuie să explicaţi într-un mod cât mai 
convingător ce ar urma să se întâmple dacă problema respectivă ar 
fi lăsată nerezolvată;
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- atingerea scopului şi, implicit, rezolvarea problemei, va aduce o 
serie de avantaje comunităţii, societăţii sau anumitor grupuri 
sociale, avantaje pe care trebuie să le menţionaţi;
-  organizaţia dvs. este în măsură să abordeze problema respectivă 
şi să ducă proiectul la bun sfârşit; explicaţi cât mai clar argumentele 
care susţin această afirmaţie.

Cum stabilim titlul unui proiect?
Titlul proiectului este citit primul (câteodată este tot ceea ce 

se citeşte!) în cadrul unui proiect. Va trebui deci să găsiţi ceva care 
să-l facă pe finanţator să meargă mai departe. Să includeţi în titlu 
ceva care să-i trezească curiozitatea.

De obicei, titlul trebuie:
- să fie descriptiv;
- să scoată în evidenţă rezultatele proiectului şi nu metodele 

folosite;
- să descrie avantajele pe care le vor câştiga beneficiarii sau 

societatea de pe urma proiectului;
- să fie clar, concis, şi uşor de ţinut minte.
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VII. ELABORAREA 
BUGETULUI PROIECTULUI

Proiectul reprezintă o sumă de activităţi care conduc la 
realizarea unui scop comun şi necesită un consum important de 
resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informaţii 
documentare şi timp). 

Implementarea unui proiect presupune un moment iniţial şi 
un moment final al proiectului, deci o durată de realizare. 

Momentul iniţial este considerat cel în care se ia decizia de a 
se trece la conceperea unui proiect, iar cel final este cel în care se 
încheie ultima activitate prevăzută de proiect.

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea 
şi gestionarea (controlul) sarcinilor şi resurselor ce urmăreşte 
atingerea unui anumit obiectiv, în condiţile existenţei unor 
constrângeri referitoare la timp, resurse şi costuri.

Din punctul de vedere al bugetului proiectului, categoriile 
principale de cheltuieli se referă la lucrări, servicii, echipamente şi 
bunuri, resurse umane, transport, cheltuieli administrative, alte 
costuri şi servicii, costuri aferente achiziţiei de terenuri (uneori), 
rezerve pentru situaţii neprevăzute (uneori), fiecare categorie de 
cheltuieli trebuind să fie detaliată în buget. 

În sens mai larg, bugetul de proiect poate fi privit ca o 
planificare a proiectului din punct de vedere financiar. Pregătirea 
unui buget detaliat şi realist permite o imagine mai clară a 
resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului. 

Astfel, bugetul atribuie valoare financiară activităţilor 
proiectului, planificarea generală a proiectului „mergând mână în 
mână” cu cea a bugetului. De asemenea, reprezintă şi un important 
instrument de control al resurselor financiare ale proiectului, orice 
abatere trebuie luată în considerare.
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Etape în realizarea bugetului:
- planificarea activităţilor proiectului;
- estimarea cheltuielilor în detaliu, pentru fiecare 
activitate şi subactivitate;
- estimarea potenţialelor surse de venituri;
- reconcilierea diferenţelor dintre cheltuieli şi venituri;
- fluxul de numerar (bani pentru efectuarea plăţilor - 
sume, perioade);
- aprobarea bugetului;
- stabilirea unor proceduri de supraveghere 
permanentă a costurilor comparativ cu bugetul, după 
începerea proiectului;
- revizuirea şi actualizarea periodică a bugetului. 

Recomandări privind 
întocmirea bugetului proiectului:

- întocmirea unui buget corect va dura destul de mult, deci începeţi 
din timp;
- consultaţi, la întocmirea bugetului, toate persoanele implicate în 
acesta - veţi avea mai multe şanse să fie realist, şi, în plus, vă 
asiguraţi că el va fi înţeles şi acceptat în mod flexibil şi nu privit ca o 
măsură birocratică de control;
- bugetul trebuie să corespundă cu contractul de finanţare

Se poate întâmpla ca finanţatorul să nu ofere suma totală pe 
care o considerăm necesară atunci când scriem proiectul. Aceasta 
poate avea 2 motive: fie nu am explicat acţiunea şi costul ei asociat 
destul de clar, fie că nu am calculat corect fondurile necesare. De 
menţionat ar fi estimarea contribuţiilor personale, este bine să 
ataşăm o prospectare a pieţei ce oferă produse sau servicii similare, 
pentru a putea susţine estimările de preţ făcute. 

Este bine să explicaţi finanţatorului că dacă nu vă oferă toată 
suma pe care aţi cerut-o (şi care este bine justificată), proiectul nu 
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va putea atinge toate obiectivele pe care le-aţi propus şi că ar trebui 
să aibă în vedere acest fapt, mai ales atunci când va evalua 
rezultatele proiectului dvs.

Tipuri de buget:

- buget pe categorii de cheltuieli - grupează veniturile 
şi cheltuielile pe categorii.

- buget pe categorii de cheltuieli şi pe activităţi - 
grupează cheltuielile pe categorii şi pe activităţi, în cadrul 
acelui proiect. Este tipul de buget cu care se operează atunci 
când se elaborează bugetul proiectului. Utilizându-l, ne 
putem asigura de faptul că nu scăpăm din vedere nici o 
activitate şi nici o cheltuială.

- buget pe surse - grupează cheltuielile pe categorii şi 
pe surse de finanţare care participă cu fonduri. Acest tip de 
buget reprezintă, de obicei, forma sub care bugetul i se 
prezintă finanţatorului căruia i se solicită fonduri, având în 
vedere faptul că orice finanţator doreşte să ştie cine mai 
susţine din punct de vedere financiar proiectul respectiv şi 
în ce măsura.

Dacă se doreşte o detaliere privind modul în care s-a ajuns să 
se prevadă sumele aferente fiecărui tip de cheltuială, se poate ataşa 
şi bugetul de tip b) (pe activităţi). 

Bugetul unui proiect ce este finanţat din fonduri 
nerambursabile în cadrul unui program operaţional trebuie să 
reflecte în mod corect toate cheltuielile ce se vor derula în perioada 
de implementare a proiectului pentru realizarea activităţilor 
eligibile.

Elementele de care depinde implementarea cu succes al unui 
proiect depind în mare măsură de următorii factori legaţi de 
bugetul proiectului.
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- Fundamentarea valorii bugetului pe costuri reale a 
activităţilor;

- Evitarea supradimensionării sau subdimensionării unui 
buget;

- Reflectarea corectă în conţinutul bugetului a activităţilor 
proiectului;

- Respectarea standardelor bugetului din ghidurile 
solicitantului;

- Împărţirea corectă a subactivităţilor şi repartizarea 
acestora pe parteneri  (după caz);

- Să ţină cont de prevederile ordinelor de cheltuieli eligibile;
Regula generală pe care trebuie să o respecte un buget este 

eligibilitatea cheltuielilor aşa cum sunt ele stabilite în legislaţia 
naţională, în ordinele de cheltuieli eligibile ce sunt elaborate 
pentru fiecare program operaţional şi care stabilesc pentru 
anumite tipuri de cheltuieli limite şi/sau metode de calcul.

Bugetul unui proiect este împărţit pe capitole, subcapitole şi 
linii bugetare. Fiecare program are un standard de buget şi 
particularităţile lor ce trebuie respectate. La construcţia bugetului 
se iau în calcul costurile eligibile, cele neeligibile şi valoarea TVA-
ului. Costurile eligibile se suportă din fondurile nerambursabile, 
cele neeligibile din contribuţia proprie, TVA –ul aferent 
cheltuielilor eligibile din bugetul de stat iar TVA-ul aferent 
cheltuielilor neeligibile din contribuţia proprie a beneficiarului.

Exemplul  1:
Pentru un proiect ce are ca obiectiv final extinderea 

infrastructurii de învăţământ preuniversitar din localitatea Sinaia, 
la construcţia bugetului se iau în calcul următoarele:

- Costul investiţiei -  se preia din studiul de fezabilitate realizat 
de proiectanţi.

- Costul realizării studiilor şi proiectarea - sunt de obicei 
anterioare derulării proiectelor şi sunt deja plătite. Dacă urmează a 
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fi efectuate şi se estimează un procent de maxim 5% din valoarea 
investiţiei.

- Costul achiziţiei de teren - se estimează numai procentul 
care este considerat eligibil conform legislaţiei de eligibilitate a 
fiecărui program. (Ex: în cadrul POR achiziţia de teren este eligibilă 
în limita a maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

- Costul avizelor şi taxelor – sunt trecute de către proiectant 
conform legislaţiei aplicabile.

- Costul dirigenţiei de şantier – se estimează un procent de 
maxim 1,55 % din costul investiţiei.

- Costul dotărilor – în funcţie de echipamentele, dotările 
necesare rezonabilitatea preţurilor se stabileşte pe nişte cercetări 
de piaţă.

- Costurile cu publicitatea - în funcţie de tipul de publicitate 
aplicabilă .

- Costuri cu auditul – în funcţie de complexitatea proiectului 
variază şi preţul unui audit.

- Valoarea TVA - se aplică atât la costurile eligibile cât şi la cele 
neeligibile pentru a putea stabili valoarea totală corectă a 
proiectului. Se aplică cota de TVA care este în vigoare la data 
realizării bugetului.

- Costurile neeligibile dar absolut necesare proiectului.

Exemplul 2
Realizarea în parteneriat a unei reţele de comunicare între 

comunităţile sârbe şi cele române din regiunea Banat românesc şi 
Banat sârbesc. Pentru realizarea unui astfel de proiect se iau în 
calcul următoarele costuri:

- Costuri cu resursele umane - se stabilesc în funcţie de 
numărul de persoane ce participă în proiect, nivelul salarizării este 
de obicei cel practicat de entitatea aplicantă. Se decontează toate 
contribuţiile angajatorului şi angajatului.

- Costuri de deplasare – în funcţie de tipul beneficiarului se 
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respectă plafoanele de diurnă şi cazare prevăzute în legislaţie. Se 
calculează în funcţie de durată şi locul deplasărilor şi numărul 
acestora.

- Costuri administrative - se calculează după metodele 
stabilite de fiecare program dacă există aceste reguli, pentru 
utilităţile folosite în perioada de derulare a proiectului sau per 
eveniment (aşa cum este descris în cererea de finanţare).

- Costuri de transport - călătoriile cu avionul, auto sau alte 
mijloace de transport în funcţie de numărul de persoane şi 
numărul de întâlniri derulate în cadrul proiectului, în unele situaţii 
se pot estima doar costuri cu benzina.

- Costuri cu organizarea de seminarii şi întâlniri - se estimează 
preţul unui serviciu de acest gen în baza unei cercetări de piaţă.

- Costuri cu traducerea - se estimează în funcţie de numărul 
de ore de traducere.

- Costuri cu consultanţa - se estimează în funcţie de tipul de 
consultanţă utilizată.

- Costuri cu publicaţii şi broşuri - în funcţie de numărul de 
pagini de tipărituri, formate, grafică.

- Costuri cu publicitatea proiectului – se estimează în funcţie 
de tipul de publicitate, radio, spoturi Tv, bannere, broşuri ce anume 
se intenţionează să se utilizeze.

- Costuri cu auditul – în funcţie de complexitatea proiectului 
variază şi preţul unui audit.

- Valoarea TVA - se aplică atât la costurile eligibile cât şi la cele 
neeligibile pentru a putea stabili valoarea totală corectă a 
proiectului. Se aplică cota de TVA care este în vigoare la data 
realizării bugetului.

- Costurile neeligibile dar absolut necesare proiectului.
Valorile cuprinse în bugetul unui proiect pentru diversele 

activităţi sunt evaluate inclusiv în ceea ce priveşte rezonabilitatea 
preţurilor înainte de semnarea contractelor de finanţare. Odată 
contractul semnat, ambele părţi semnatare îşi asumă, unul să 
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execute şi celălalt să deconteze.

Surse de finanţare (Contribuţia UE, buget naţional, 
contribuţie proprie beneficiar) - Sursele de finanţare ale 
proiectului:

Contribuţia UE 
Fondurile aferente instrumentelor structurale se alocă şi se 

derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare, 
precum şi a prevederilor Cadrului strategic naţional de referinţă şi 
ale programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeană, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) asigură coordonarea 
managementului financiar al instrumentelor structurale prin 
conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau Trezoreria 
Statului.

Conturile aferente gestionării instrumentelor structurale se 
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În cazul plăţilor directe, MFP prin Autoritatea de Certificare şi 
Plată asigură transferul contribuţiei UE către beneficiari, iar în 
cazul plăţilor indirecte contribuţia UE este transferată către 
Unităţile de plată din cadrul Autorităţilor de Management pe bază 
de cereri de fonduri.

Sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, 
corespunzătoare finanţării din instrumente structurale, precum şi 
c e l e  a f e r e n t e  a c o r d ă r i i  p r e f i n a n ţ ă r i i ,  c o n f o r m  
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către 
autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată din 
conturile de disponibil prevăzute la art. 33 din OMFP 2548/2009, 
în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor prin care se 
gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora sau în 
conturile de venituri ale bugetelor locale, după caz.
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Fluxul fondurilor UE în cazul plăţilor indirecte este prezentat 
în figura următoare:



Contribuţia de la bugetul de stat şi TVA
Cofinanţarea de la bugetul de stat se asigură prin transfer în 

conturile beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - 
(3) şi, după caz, la art. 241 din OUG nr. 64/2009, iar TVA plătită 
aferent cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor 
finanţate din instrumente structurale prin programele 
operaţionale, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 
alin. (1) din OUG nr. 64/2009.

Cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat şi TVA 
plătită aferent cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate din 
instrumente structurale sunt prevăzute în bugetul:

- ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de 
management pentru programele operaţionale care utilizează 
mecanismul plăţii indirecte;

- ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de 
management pentru Programul operaţional „Asistenţă tehnică”;

- Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la poziţia 
globală distinctă denumită „Cofinanţarea asistenţei financiare 
nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, 
pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii 
directe.

Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare 
necesare asigurării sumelor reprezentând cofinanţare de la 
bugetul de stat şi TVA se stabilesc de ordonatorii principali de 
credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii 
proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce 
urmează a fi finanţate în cadrul programelor operaţionale, aferente 
altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) din OUG 
nr. 64/2009 şi se includ anual la titlul din clasificaţia bugetară 
referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare.

Sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, 
corespunzătoare cofinanţării de la bugetul de stat şi finanţării 
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contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă 
cheltuielilor eligibile efectuate, se virează de către Autoritatea de 
management/Autoritatea de certificare şi plată din conturile de 
disponibil prevăzute la art. 33 din OMFP nr. 2548/2009, alimentate 
din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de Autoritate de 
management/Autoritate de certificare şi plată, în conturile de 
disponibilităţi ale beneficiarilor prin care se gestionează bugetele 
de venituri şi cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale 
bugetelor locale, după caz.

Contribuţie proprie beneficiari
Conform art.5 din OUG nr. 64/2009 şi OMFP nr. 2548/2009:
- În bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanţării valorii 
totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12 din 
OUG nr. 64/2009, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de 
implementare a proiectelor şi se aprobă pentru anul bugetar 
curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia rectificărilor 
bugetare.

- În bugetele instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale 
se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii 
finanţate din instrumente structurale;

- În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 
credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării 
valorii totale a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror 
beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora, 
repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a 
proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
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completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
- În bugetele beneficiarilor care sunt entităţi publice locale 

finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la 
bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării 
proiectelor proprii finanţate din instrumente structurale.

După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de 
management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale, 
sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate 
beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) din OUG 64/2009, 
conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează 
de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi 
plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate 
proiectele respective.

În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, care au în 
implementare proiecte finanţate din instrumente structurale  sunt 
considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile 
efectuate corespunzător contravalorii instrumentelor structurale, 
cofinanţării publice şi finanţării taxei pe valoarea adăugată 
aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum şi altor cheltuieli 
decât cele eligibile.

După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de 
management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale, 
sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 
a l i n .  ( 1 )  d i n  O U G  6 4 / 2 0 0 9 ,  c o n f o r m  
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către 
autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în 
conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate 
proiectele respective.

După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de 
management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale, 
sumele cuvenite a fi rambursate altor beneficiari decât cei 
prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) şi art. 6 alin. (1) din OUG 64/2009, 
conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează 
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de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi 
plată în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.

Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare 
pentru asigurarea sumelor  necesare  implementări i  
corespunzătoare a proiectelor proprii pentru beneficiarii 
prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) din OUG 64/2009 se stabilesc de 
către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor 
propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către autorităţile de management, inclusiv 
în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul 
p r o i e c t e l o r  a f l a t e  î n  i m p l e m e n t a r e  c o n f o r m  
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.

Avizul de principiu al Autorităţii de management se acordă pe 
baza informaţiilor din fişa de fundamentare a proiectului propus la 
finanţare şi se referă la eligibilitatea activităţilor din cadrul 
proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a 
accepta la finanţare proiectul respectiv.

Propunerile de credite de angajament şi propunerile de 
credite bugetare se includ anual la titlul din clasificaţia bugetară 
referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare.

Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite sunt 
exclusiv destinate proiectelor finanţate din instrumente 
structurale şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea altor naturi de 
cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau 
prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat. Din fondurile 
respective se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru 
derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din instrumente 
structurale.

În vederea cuprinderii în buget a sumelor necesare 
implementării corespunzătoare a proiectelor proprii, beneficiarii 
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de proiecte prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
362/2009 au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a 
proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul programelor 
operaţionale, conform Formularului 1din OMFP 2548/2009, fără a 
mai solicita avizul autorităţilor de management. Aceştia au 
obligaţia ca, la semnarea contractului/deciziei/ordinului de 
finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul 
intermediar competent, să prezinte o copie a formularului bugetar 
„Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul 
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”, 
anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în 
baza fişei de fundamentare menţionate mai sus, aferentă 
proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul programului 
operaţional respectiv, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal 
de credite.
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VIII. IMPLEMENTAREA FINANCIARĂ 
A PROIECTELOR ŞI 
RAPORTĂRILE FINANCIARE AFERENTE

Elaborarea cererii de finanţare reprezintă o etapă importantă 
în ciclul managementului de proiect, întrucât de modul în care sunt 
prevăzute a se realiza activităţile, descrierea realistă a acestora, 
alocarea corespunzătoare a perioadei de timp aferente fiecărei 
activităţi/subactivităţi, anticiparea riscurilor ce pot surveni pe 
perioada de implementare, precum şi de modul cum este elaborat 
bugetul unui proiect, depinde realizarea obiectivelor asumate 
printr-o cerere de finanţare şi atingerea indicatorilor propuşi.

Cu toatea acestea, etapa de implementare este mult mai 
dificilă întrucât presupune desfăşurarea activităţilor conform 
descrierii din proiect, încadrarea în graficul de timp, în prevederile 
bugetului aprobat, respectând în acelaşi timp cerinţele 
finanţatorului. Asigurarea unui management financiar performant 
presupune o planificare riguroasă a modului de alocare a 
fondurilor financiare de care dispune autoritatea publică locală şi 
anticiparea riscurilor. În afara asigurării în bugetul local a sumelor 
necesare cofinanţării, beneficiarul trebuie să îşi planifice şi să îşi 
actualizeze permanent circuitul financiar (acel cash flow al 
proiectului) în funcţie de planul de activităţi, modul de desfăşurare 
al procedurilor de achiziţii publice prevăzute în proiect (cu 
anticiparea eventualelor întârzieri, contestaţii, reluări de 
proceduri în cazul neparticipării a niciunui ofertant) corelat cu 
posibilitatea încasării prefinanţării conform condiţiilor 
contractuale, a rambursărilor prevăzute în grafic şi luarea în 
considerare a acelor costuri neprevăzute ce pot să apară pe 
perioada de implementare a unui proiect.  La toate acestea se 
adaugă şi riscul efectuării unor cheltuieli neeligibile precum şi 

92



necesitatea asigurării TVA–ului aferent unor categorii de cheltuieli, 
până la recuperarea acestuia conform prevederilor legale. Cele mai 
importante elemente sunt bugetul proiectului, sursele de 
finanţare, fluxul de numerar, graficul de rambursare, calendarul de 
activităţi, reflectarea în bugetul instituţiei a proiectului, asigurarea 
confinanţarii dar şi rulajul financiar necesar până la rambursarea 
cheltuielilor efectuate.

Ca  principii generale, bugetul proiectului 
trebuie tratat ca şi propriul buget al instituţiei cu 
deosebirea că  execuţia bugetului proiectului  are 
următoarele etape: 

1.cheltuirea din bugetul propriu sau din sumele 
avansate de AM-uri ca prefinanţare sau rambursare sau 
din surse împrumutate a sumelor necesare executării 
lucrărilor, prestării serviciilor, plaţii taxelor, deplasări 
etc., necesare derulării activităţilor din proiect;

2. solicitarea la rambursare a sumelor cheltuite 
prin raportarea acestora pe fiecare linie, subcapitol, 
capitol din bugetul proiectului;

3. rambursarea de către AM-uri a sumelor 
solicitate la rambusare moment în care se realizează 
execuţia bugetului proiectului.

Procentul de execuţie bugetară reprezintă de fapt şi 
procentul de realizare a proiectului. Sumele solicitate la 
rambursare trebuie să se încadreze în limitele bugetului aprobat 
prin contractul de finanţare. În cazul depăşirii unei linii bugetare şi 
realizării unei economii pe un alt capitol sau linie se poate solicita 
prin act diţional modificarea acestora. În unele cazuri, pe anumite 
programe, dacă modificarea este în cadrul aceluiaşi capitol doar 
între linii şi în limita a 10%, se poate realiza modificarea cu 
notificare. Dacă la momentul solicitării la rambursare a unor 
cheltuieli ce depăşesc o linie bugetară şi nu are act adiţional sau 
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notificare, după caz, cheltuiala devine neeligibilă şi nu se mai 
decontează din fonduri nerambursabile.

Corecţiile ce se aduc bugetului, respectiv în cadrul liniilor 
bugetare, se pot efectua, după caz, în două moduri:

- Prin notificare scrisă transmisă la OI sau AM prin care se 
solicită transferul unor sume între liniile bugetare (echivalent M 
–urilor) în limita stabilită prin regulile fiecărui program.Termenele 
la care se transmit aceste notificări sunt stipulate în contractul de 
finanţare sau în instrucţiunile AM-urilor.

- Prin încheierea de act adiţional la contractul de finanţare, 
solicitat în termenele prevăzute în contract.

Sumele rămase necheltuite pe anumite linii bugetare sunt 
economii la bugetul proiectului şi se întorc în bugetul programului 
operaţional.

În cazul depăşirii sumelor alocate pe anumite linii bugetare 
nu se decontează din proiect  şi se suportă din resursele proprii ale 
beneficiarului.

Eligibilitatea cheltuielilor 
(Cheltuieli eligibile, neeligibile, TVA)

     Regulile generale de eligibilitate 
     sunt stabilite în: 

1. Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 de 
stabilire a prevederilor generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social 
European şi Fondul de coeziune;

2. Hotărârea de Guvern nr. 759/2007 privind 
regulile de eligibilitate efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale numai pentru 
obiectivul convergent;

3. Ordinele de cheltuieli eligibile elaborate pentru 
fiecare domeniu major de intervenţie sau axă. 
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Stabilirea tipurilor de cheltuieli eligibile porneşte de la tipurile 
de activităţi eligibile din cadrul fiecărui program operaţional, 
acestea la rândul lor detaliindu-le în Documentul Cadru de 
Implementare şi în ghidurile  solicitantului.

HG nr. 759 /2007 stabileşte cadrul legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, cheltuieli efectuate din 
asistenţă comunitară cât şi din cofinanţarea de la bugetul de stat, 
bugetul local, alte surse publice şi private.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să 
îndeplinească cumulativ 4 condiţii obligatorii 
pentru orice tip de cheltuială:

1. Să   fie efectiv plătită de beneficiar, între 1 
ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015 dacă autoritatea de 
management nu decide altfel prin contract de 
finanţare/decizie sau ordin de finanţare.

2. Să fie însoţită de facturi, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei naţionale sau de alte documente 
contabile cu valoare probatorie, pe baza cărora 
cheltuielile să poată fi auditate şi identificate.

3. Să fie în conformitate cu prevederile contractului 
de finanţare încheiat cu autoritatea de management sau 
organismul intermediar în numele şi pentru autoritatea 
de management.

4. Să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei 
naţionale şi comunitare.

În cazul operaţiunilor supuse ajutorului de stat sau de 
minimis, autorităţile de management elaborează scheme de ajutor 
de stat şi după caz sunt supuse aprobării Comisiei sau notificate  
Consiliului concurenţei, după care se elaborează Ordine de 
ministru pentru aprobarea respective scheme de ajutor de stat sau 
de minimis. (art. 78 din Regulamentul Consiliului 1083/2006).
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La stabilirea eligibilităţii cheltuielilor se va ţine seama şi de 
prevederile acestor ordine în funcţie de programul  operaţional, 
axa sau domeniul din cadrul programului căreia îi este adresată 
schema. 

Aceste scheme, reguli de minimis, prevăd (legat de 
eligibilitatea cheltuielilor):

- Termenele de la care sunt eligibile cheltuielile.
- Procentul cheltuielilor ce se pot suporta din fondurile 

nerambursable.
Prin excepţie de la regula de a fi efectiv plătită  de beneficiar, 

între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de 
management nu decide altfel prin contractual de finanţare, 
contribuţia în natură şi amortizarea poate fi considerată cheltuială 
eligibilă dacă îndeplinesc o serie de condiţii.

CONDIŢII SPECIFICE
  CONTRIBUŢIA ÎN NATURĂ
- Contribuţia este de natura terenului, imobilelor, 

echipamentelor sau materialelor.
- Contribuţia în natură nu trebuie să depăşească cumulative 

20% din  totalul contribuţiei proprii eligibile a  beneficiarului la 
realizarea proiectului.

- Terenul, imobilul, echipamentul să nu fi fost achiziţionate din 
alte finanţări comunitare nerambursabile.

- Valoarea acestora să fie cerificată de un evaluator 
independent autorizat.

- Terenurile şi clădirile să fie libere de orice sarcină sau 
interdicţie şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de 
soluţionare la instanţele judecătoreşti.

- Clădirile şi echipamentele trebuie să facă parte integrantă şi 
inseparabilă din proiect.
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AMORTIZAREA
- Bunul amortizabil nu a fost achiziţionat din fonduri 

nerambursabile.
- Amortizarea este calculată în conformitate cu legislaţia 

naţională.
- Amortizarea este eligibilă numai pe perioada de 

implementare a proiectului.
- Valoarea amortizării să poată fi evaluată şi auditată.
Pentru anumite cheltuieli cum ar fi achiziţia de terenuri, 

imobile deja construite, costurile de administraţie sunt prevăzute 
la condiţii speciale ce trebuie respectate.

ACHIZIȚIA DE TEREN
- Achiziţia de teren este eligibilă în procent de maximum 10% 

din totalul costului eligibil al proiectului.
- Procentul de 10% poate fi depăşit dacă achizitorul este o 

instituţie publică şi proiectul este destinat protecţiei mediului.
- Costul terenului să fie certificat de un evaluator 

independent autorizat care confirmă că valoarea acestuia nu 
excede valoarea de piaţă.

- Proiectul în cadrul căruia se decontează achiziţia de teren să 
nu fie finanţat din FSE.

- Se poate achiziţiona şi o clădire în scopul demolării şi 
utilizării ulterioare a terenului, cu încadrare în limita de 10%.

IMOBIL CONSTRUIT
- Achiziţia imobilului construit, inclusiv a terenului, este 

eligibilă în procent de maxim 10% din totalul costului eligibil al 
proiectului.

- Costul imobilului  să fie certificat de un evaluator 
independent autorizat care confirm că valoarea acestuia nu excede 
valoarea de piaţă şi respectă condiţiile tehnice prevăzute de 
legislaţia naţională.
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- Imobilul nu a beneficiat în ultimii 10 ani de finanţări 
comunitare nerambursabile pentru construcţie sau reabilitare.

LEASINGUL FINANCIAR
- Obiectul contractului de leasing respectă prevederile din 

contractul de finanţare.
- Utilizatorul de leasing este beneficiarul proiectului.
- Ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente 

contractului de leasing.
- Valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a 

bunului care face obiectul contractului de leasing.

CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRAȚIE
Reprezintă cheltuieli efectuate pentru funcţionarea de 

ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei 
anumite activităţi din cadrul operaţiunii. Lista acestora este 
stabilită de către fiecare autoritate de management (AM) şi metoda 
de calcul este prevăzută prin contractul de finanţare sau prin 
instrucţiuni.

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTARE 
ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ
În general procentul este de 5% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului şi cuprinde:
- Cheltuieli privind studii de teren;
- Cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii;
- Cheltuieli privind proiectare – studii de fezabilitate, proiect 

tehnic, detalii de execuţie;
- Elaborare documentaţii tehnice pentru obţinerea de avize 

impuse de certificate de urbanism, de mediu, monumente istorice;
- Servicii de consultanţă, studii de piaţă, de evaluare;
- Servicii de consultanţă în managementul de proiect, 

consultanţă tehnică, consultanţă juridică;
- Dirigenţia de şantier.
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CHELTUIELI CU SALARIILE
Salariile echipelor de proiect sunt eligibile şi se decontează 

inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului. Salariile sunt 
eligibile numai pe perioada de implementare a proiectului şi în 
limita şi cuantumul practicat în organizaţia respectivă şi în limita 
stabilită prin bugetul proiectului. Salariile lectorilor sau ale 
partenerilor ce derulează activităţi în proiect (cazul proiectelor 
derulate în POS DRU şi programele transfrontaliere).

CHELTUIELI CU DEPLASĂRILE
- Sunt eligibile numai pe perioada de derulare a proiectului;
- Să respecte cuantumul stabilit prin legislaţia din domeniul 

respectiv;
- Să fie destinate participanţilor în proiect.

CHELTUIELI NEELIGIBILE
În cadrul legal naţional sunt stabilite o serie de cheltuieli 

neeligibile. Acestea sunt:
- Taxa pe valoare adăugată; 
- Dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
- Cheltuieli colaterale ce intervin într-un contract de leasing;
- Dezafectarea centralelor nucleare;
- Achiziţia de echipamente second hand;
- Amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată;
- Costuri pentru operarea obiectivelor de investiţii;
- Cheltuieli pentru locuinţe în cadrul operaţiunilor ce sunt 

finanţate din FSE şi FC;
- Achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, 

infrastructură, teren şi  imobile pentru operaţiunile care 
beneficiază de finanţare din FSE.
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ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

În funcţie de specificul fiecărui domeniu major de intervenţie 
din cadrul fiecărei axe prioritare, au fost adoptate ordine comune 
ale ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi 
ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea categoriilor 
de cheltuieli eligibile, conform prevederilor art.13, alin. (1) şi (2) 
din HG 759/2007.

Astfel, în verificarea cererilor de rambursare a beneficiarilor 
şi stabilirea eligibilităţii cheltuielilor, OI şi respective AM POR au în 
vedere prevederile ordinelor comune MDLPL/ MEF pentru 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru fiecare 
domeniu major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013.

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
În cadrul capitolului bugetar „Cheltuieli pentru obţinerea şi 

amenajarea terenului", sunt eligibile cheltuielile privind obţinerea 
terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia 
mediului.

Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri sunt 
considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din H.G. nr. 
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

- Achiziţia de teren trebuie să respecte procedurile de 
achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare;

- Achiziţia de teren respectă procentul de maxim 10% din 
valoarea cheltuielilor eligibile;

- Terenul achiziţionat va fi utilizat exclusiv pentru realizarea 
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obiectivelor proiectului;
- Terenul achiziţionat nu face obiectul unei ipoteci, gaj sau 

orice altă formă, ce poate genera conflicte sau face imposibilă 
obţinerea autorizaţiilor de construcţie;

- În condiţiile în care terenul nu este folosit pentru proiect 
(ulterior achiziţionării nu poate fi folosit pentru construcţii), 
această cheltuială devine neeligibilă;

- Tranzacţia comercială este realizată cu respectarea 
prevederilor legale specifice.

Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli 
eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru 
pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, 
defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din 
amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente 
realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de 
apă.

În cazul amenajărilor pentru protecţia mediului sunt 
considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni 
de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural 
după terminarea lucrărilor, precum: plantare de copaci, 
reamenajare de spaţii verzi.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor includ 
cheltuielile cu lucrările efectuate pentru asigurarea utilităţilor 
publice necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrică, telefonie, radio-TV, drumuri de acces, căi 
ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din 
punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, 
precum şi cheltuieli aferente branşării la reţelele de utilităţi.  
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Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de proiectare şi asistenţă 
tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii, proiectarea şi ingineria, 
consultanţa, expertiza şi asistenţa tehnică.

Pentru efectuarea studiilor de teren cheltuielile eligibile 
cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, 
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de 
stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de 
investiţie.

Pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de 
urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii 
autorizaţiei de construire conform legii;

b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi 
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, 
energie electrică, telefonie;

c) obţinerea acordului de mediu;
d) obţinerea avizului PSI;

În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea şi 
ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din H.G. nr. 
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, 
cheltuielile efectuate pentru:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de 
prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de 
execuţie); 

b) plata verificării tehnice a proiectării; 
c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, 

avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, 
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documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse 
prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de 
impact, studii/expertize de amplasament;

d) cheltuieli pentru expertiza tehnică.
Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanţă şi 

expertiză includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de 

piaţă şi de evaluare;
b)plata  servici i lor  de consultanţă în  domeniul  

managementului proiectului finanţat. 

În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenţa tehnică 
se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când 
aceasta nu intră în tarifarea proiectării;

b) asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de 
şantier desemnaţi de autoritatea contractantă.

Cheltuieli pentru investiţia de bază
Pentru investiţia de bază sunt considerate cheltuieli eligibile 

cele efectuate pentru construcţii şi instalaţii, utilaje şi 
echipamente, montaj utilaje şi echipamente, mijloace de transport, 
precum şi pentru dotări.

Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii 
cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului de investiţie.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea 
obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui 
obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

Cheltuielile eligibile efectuate pentru utilaje şi echipamente 
cuprind cheltuielile aferente achiziţiei de utilaje şi echipamente.

S u n t  e l i g i b i l e  c h e l t u i e l i l e  e f e c t u a t e  p e n t r u  
autospeciale/autoutilitare.

În categoria cheltuielilor eligibile privind dotările  se includ 
cheltuielile pentru achiziţia de bunuri care, conform legii, intră în 
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categoria mijloacelor fixe şi respectă prevederile contractului de 
finanţare, precum: mobilier specific, dotări PSI, dotări de uz 
gospodăresc, dotări privind protecţia muncii şi, după caz, utilaje 
tehnologice şi echipamente de specialitate etc.

Alte cheltuieli
În cadrul capitolului bugetar „Alte cheltuieli”, sunt eligibile 

cheltuielile privind organizarea de şantier (lucrările de construcţii 
şi instalaţii aferente organizării de şantier, activităţile conexe 
organizării de şantier), comisioane, taxe, cote legale şi costuri de 
finanţare, cheltuieli diverse şi neprevăzute, alte imobilizări 
necorporale.

Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de 
şantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare 
contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a 
activităţii de construcţii-montaj.

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele 
efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, 
dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea 
la utilităţi, realizarea de căi de acces.

Cheltuielile eligibile aferente activităţilor conexe organizării 
de şantier includ cheltuielile pentru: 

a) obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de 
organizare de şantier;

b) taxe de amplasament; 
c) închirieri semne de circulaţie; 
d)întreruperea temporară a reţelelor de transport sau 

distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze 
naturale;

e) întreruperea temporară a circulaţiei rutiere, căi ferate, 
navale sau aeriene; 

f) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; 
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g) contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi cu 
unităţile de salubrizare.

Cheltuielile considerate eligibile pentru comisioane, taxe, 
cote legale, costuri de finanţare cuprind, după caz:

a) cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor 
de construcţii, 

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii,

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute achiziţionate conform 
prevederilor legale, sunt eligibile spre decontare în limita a maxim  
10% din valoarea contractelor de lucrări, conform prevederilor 
Ordinelor de cheltuieli eligibile, indiferent de faptul că acestea au 
fost incluse în devizul general al contractului de lucrări sau sunt 
cuprinse în acte adiţionale la contractele de lucrări sau contracte 
suplimentare de lucrări.

În limita procentului stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile 
rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi 
suplimentare pentru realizarea lucrărilor, utilaje sau dotări ce se 
impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de 
conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze 
independente de autoritatea contractantă.

Apariţia acestor cheltuieli neprevăzute se datorează de cele 
mai multe ori perioadei de timp ce decurge din momentul 
elaborării proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor. De cele mai 
multe ori, amplasamentul poate suferii modificări fie datorită 
degradării în timp, execuţiei altor lucrări tehnico-edilitare, 
modificării de normative sau chiar erori/omisiuni de proiectare. 
Pentru a fi eligibile, aceste cheltuieli trebuie să se datoreze unor 
situaţii ce nu puteau fi anticipate în momentul elaborării 
proiectului tehnic şi survin după semnarea contractului de lucrări, 
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respectiv în faza de execuţie a acestora.  
Suplimentarea valorii contractului de lucrări se realizează cu 

respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru acoperirea cheltuielilor rezultate 
în urma modificărilor de soluţii tehnice sau cantităţi suplimentare 
ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, în situaţii temeinic 
justificate, în condiţiile în care nerealizarea acestei suplimentări ar 
face imposibilă implementarea proiectului finanţat. Instrucţiunea 
nr. 50/2010 emisă de AM POR, prevede:

- realizarea unei analize a nevoilor reale de execuţie a 
lucrărilor suplimentare, cauzele ce au generat aceste nevoi, o 
temeinică fundamentare a necesităţii şi oportunităţii încheierii de 
acte adiţionale (în cazul aplicării art. 122 lit i din OUG 34/2006) şi 
mai ales fundamentarea circumstanţelor neprevăzute ce au 
generat apariţia lucrărilor suplimentare;

- cheltuielile diverse şi neprevăzute sunt eligibile, conform 
prevederilor legale, în limita a maxim 10% din valoarea 
contractelor de lucrări. La calculul procentului de majorare, 
valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea 
contractului de lucrări iniţial fără a lua în calcul valoarea 
notelor de renunţare; 

- documentele justificative necesare a fi prezentate de 
beneficiari la solicitarea c/v cheltuielilor diverse şi neprevăzute se 
consideră a fi nota de constatare întocmită de constructor, 
memoriul justificativ al proiectantului şi dispoziţia de şantier 
privind modificarea listelor de cantităţi cu aprobarea 
proiectantului şi a beneficiarului, notele de renunţare şi notele de 
comandă suplimentară ale proiectantului ce stau la baza valorii 
estimate pentru procedura de negociere fără publicarea în 
prealabil a unui anunţ de participare ce are ca obiect încheierea 
actului adiţional pentru suplimentarea contractului de lucrări; 
dosarul de achiziţie cu actul adiţional şi listele de cantităţi aferente;
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Cheltuielile eligibile efectuate pentru alte imobilizări 
necorporale cuprind cheltuielile aferente achiziţiei de programe 
informatice, licenţe etc.

Cheltuieli aferente implementării proiectului
În cadrul capitolului bugetar „Cheltuieli aferente 

implementării proiectului”, sunt eligibile cheltuielile privind 
publicitatea, promovarea, şi auditul.

Sunt eligibile cheltuielile aferente activităţilor de audit şi 
cheltuielile cu publicitatea şi promovarea, cu respectarea 
prevederilor contractului de finanţare.

Cheltuielile efectuate pentru publicitate, promovare, şi audit, 
trebuie să fie realizate în cadrul unui contract de achiziţie de 
bunuri/ servicii. 

Conform notei AM POR privind instrucţiunile şi termenii de 
referinţă pentru achiziţionarea serviciilor de audit, beneficiarii au 
obligaţia includerii în documentaţia de atribuire a contractului de 
audit a următoarele criterii de calificare a auditorului financiar 
independent:

- ofertanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice înscrise 
în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera 
Auditorilor Financiari din România (CAFR) înregistrată fiscal în 
România şi care deţine viză de membru activ al CAFR pe anul 
respectiv. Se va solicita certificatul de atestare a calităţii de auditor 
financiar eliberat de CAFR – copie legalizată precum şi copie după 
carnetul de membru CAFR vizat cu menţiunea activ” pentru anul 
respectiv;

- auditorul financiar să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de 
către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională 
al CAFR. Se va solicita auditorului financiar o declaraţie pe proprie 
răspundere în acest sens;

- certificat fiscal eliberat de administraţia financiară 
teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice - 
în original.

„
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Beneficiarul va trimite la AM POR o notificare privind 
identitatea auditorului financiar în termen de 7 zile de la 
contractarea serviciilor de audit. 

Auditorul va întocmi două rapoarte de audit, respectiv unul 
intermediar după rambursarea de către AM POR a 50% din 
cheltuieli şi unul final, exceptând cazurile în care sunt prevăzute 
altfel în cererea de finanţare (de exemplu un raport de audit la 
fiecare cerere de rambursare). De asemenea, această notă emisă de 
AM POR include şi principalele secţiuni ale raportului de audit.  

          
 Mecanisme de plăţi (directe şi indirecte)
AM/OI semnează contractele de finanţare cu beneficiarii care, 

la rândul lor, contractează lucrările/bunurile/serviciile aferente 
proiectului.

1. Contractorul emite factura.
2. Beneficiarul APL achită factura.
3. Beneficiarul APL face cerere de rambursare la AM 

pentru cheltuielile eligibile efectuate.
4. AM rambursează FEN + BS + TVA către beneficiar, în 

contul de venituri al acestuia.
5. AM face lunar cerere de fonduri FEDR către ACP.

PLĂŢI INDIRECTE
Programul operaţional sectorial „Transport” utilizează 

mecanismul plăţii directe, respective MFP prin Autoritatea de 
Certificare şi Plată asigură transferul contribuţiei UE, a cofinanţării 
de la bugetul de stat şi a TVA-ului plătit aferent cheltuielilor 
eligibile către beneficiari.

Programul operaţional sectorial „Mediu” a utilizat 
mecanismul plăţii directe până la data de 31 decembrie 2009, după 
această dată utilizează mecanismul plăţii indirecte.
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Prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor

Reguli de acordare, solicitare şi înregistrarea 
prefinanţării

Prefinanţarea reprezintă sume transferate către beneficiari 
prin plată directă sau indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea 
începerii derulării proiectelor sau pe parcursul implementării 
acestora, în condiţiile prevăzute în contractele de finanţare.

NU se acordă prefinanţare beneficiarilor care sunt finanţaţi 
integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale.  

Acordarea Prefinanţării
Pentru a primi prefinanţarea trebuie îndeplinite următoarele 

condiţii:
- Să fie prevăzut în contractul de finanţare posibilitatea 

încasării prefinanţării;
- Să existe o solicitare scrisă din partea beneficiarului;
- Să existe un contract de furnizare de bunuri/prestare de 

servicii/execuţie de lucrări încheiat de beneficiar şi un operator 
economic cu excepţia proiectelor a căror implementare se 
realizează fără încheierea unui astfel de contract;

- Încheierea  unui  contract  de  de  furnizare  de  
bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări într-o fază 
ulterioară acordării prefinanţării dar în termenul indicat (asumat) 
prin contractul de finanţare;

- Deschiderea unui cont dedicat exclusiv  pentru încasarea 
prefinanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor. Pentru 
proiectele derulate în parteneriat liderul de proiect primeşte 
prefinanţarea şi el are obligaţia deschiderii unui cont;

- Scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă 
prefinanţării solicitate numai în cazul proiectelor ce intră sub 
incidenţa ajutorului de stat /de minimis;

- Acordarea prefinanţării în cotă de peste 5% din valoarea 
eligibilă a proiectului se acordă în cel puţin două tranşe, cu excepţia 
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proiectelor ce intră sub incidenţa ajutorului de stat /de minimis;
- Prima tranşă în procent de maximum 5% - proiecte POS 

DRU;
- Următoarea/următoarele tranşe de prefinanţare pot fi 

acordate beneficiarului numai după autorizarea cheltuielilor 
efectuate în valoare de minimum 40%-60% din valoarea tranşei 
anterioare de prefinanţare.

Sumele ce pot fi primite ca prefinanţare sunt: 
- În procent de maximum 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului indiferent de programul operaţional în cadrul căruia se 
derulează.

- Excepţie: axa 6 din cadrul Programului operaţional 
sectorial dezvoltarea resurselor Umane, unde procentul este de 
40% din valoarea eligibilă a proiectului.

- Excepţie: în cazul proiectelor derulate în cadrul schemelor 
de ajutor de stat/de minimis,  procentul este de maxim 35% din 
valoarea totală a finanţării.

Ce se poate plăti din prefinanţare
Prefinanţarea asigură costurile eligibile ale proiectului, 

inclusiv avansurile către constructori sau furnizori precum şi 
TVA–ul aferent costurilor eligibile. În cazul proiectelor derulate în 
parteneriat, dacă este prevăzut în contract, se pot acorda sume 
partenerilor din prefinanţare.

Restituirea prefinanţării
Fiecare program are regulile lui, dar regula generală este că 

până la plata tranşei finale aceasta trebuie recuperată. Deducerea 
prefinanţării din sumele solicitate la rambursare se poate face 
integral sau procentual. 

Prefinanţarea se restituie de către beneficiar Autorităţii de 
management/ACP dacă nicio cerere de rambursare nu a fost 
depusă de acesta în termenul  stabilit conform prevederilor 
contractuale.
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ACORDAREA PREFINANŢĂRII
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

Prefinanţarea se acordă de către AM POR în două tranşe, după 
cum urmează:

- Prima tranşă se acordă în cuantum din 5% din valoarea 
eligibilă a proiectului în baza unui contract de prestări 
servicii/furnizare eligibil;

- A doua tranşă se acordă în cuantum de 5% din valoarea 
eligibilă a proiectului în baza contractului de execuţie lucrări 
încheiat de către beneficiar cu un operator economic;

Conform prevederilor Ordin MFP nr. 1825 din 30 martie 2011
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergent, începând cu data de 04 aprilie 2011, a doua tranşă de 
prefinanţare poate fi acordată beneficiarului numai după 
autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 
40% din valoarea tranşei anterioare de prefinanţare.

Pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare acordării 
prefinanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite către OI o 
notificare privind depunerea cererii de prefinanţare în termen 
de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de 
finanţare. Întârzierea depunerii acestei notificări atrage decalarea 
cu o lună a termenului de plată a prefinanţării de către AM POR. 

Beneficiarul poate reveni asupra notificării privind 
depunerea cererii de prefinanţare, prin transmiterea unei 
înştiinţări în primele 15 zile calendaristice ale lunii în care a fost 
prevăzută depunerea cererii de prefinanţare. Notificarea va fi 
semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului.

Dosarul cererii de prefinanţare se depune la OI în două 
exemplare şi va conţine următoarele documente:
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- Adresă de înaintare
- OPIS
- Cerere de prefinanţare – semnată şi ştampilată în orginal 

de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest 
sens, va menţiona contul bancar din formularul de identificare 
financiară.

- Identificarea financiară – datată, semnată şi stampilată în 
orginal

- Dosarul achiziţiei publice – semnat şi ştampilat pe fiecare 
pagină de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în 
acest sens, în copie conform cu originalul. Dosarul va avea menţiunea  
„conform cu originalul” pe fiecare pagină.

Ordinea documentelor ce alcătuiesc dosarul achiziţiei publice 
este, după cum urmează:

- Referatul de necesitate;
- Programul achiziţiilor publice;
- Notă privind determinarea valorii estimate; 
- Notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, 

în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă 
sau licitaţia restrânsă;

- Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire;
- Nota justificativă privind cerinţele de calificare şi selecţie;
- Nota justificativă privind accelerarea procedurii de 

atribuire, dacă este cazul;
- Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre 

publicare, dacă este cazul;
- Documentaţia de atribuire;
- Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre 

publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare;
- Notificare UCVAP;
- Decizia de verificare de la UCVAP;
- Solicitări de clarificări la documentaţia de atribuire şi 
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răspunsuri;
- Decizia de numire a Comisiei de evaluare;
- Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale 

membrilor comisiei;
- Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
- Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de 

atribuire (se depun documentele de calificare, oferta financiară şi 
propunerea tehnică a câştigătorului şi ofertele financiare ale 
necâştigătorilor);

- Solicitările de clarificări, precum şi clarificările 
transmise/primite de autoritatea contractantă;

- Raportul procedurii de atribuire (inclusiv fişele individuale 
de punctaj ale memebrilor comisiei, dacă este cazul);

- Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii şi 
dovada comunicării ofertei câştigătoare;

- Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, 
inclusiv anexele la contract;

- Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre 
publicare;

- Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, 
(punct de vedere al autorităţii contractante, Decizie CNSC), dacă 
este cazul;

- Note intermediare, avize consultative UCVAP (dacă este 
cazul);

- Raportul de activitate UCVAP.
În cazul în care procedura de achiziţie publică a fost verificată 

de UCVAP, dosarul achiziţiei publice se depune integral la OI iar 
dosarul cererii de prefinanţare pentru AM va conţine doar cererea 
de prefinanţare, identificarea financiară, notificarea UCVAP, decizia 
de verificare UCVAP, raportul de activitatea UCVAP, contractul şi 
anexele acestuia (documentele contractului – de ex. caietul de 
sarcini, oferta financiară, propunerea tehnică, grafic de prestare, 
grafic de plăţi etc.).
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Dosarul cererii de prefinanţare se numerotează iar pe ultima 
pagină se va menţiona „Acest dosar conţine un nr. de n pagini, 
numerotate de la 1 la n)”.

Beneficiarul va constitui şi va păstra la sediul său dosarul 
Cererii de pre-finanţare aşa cum a fost depus la OI POR, dosar ce va 
fi completat cu eventualele solicitări de clarificări/completări 
venite din partea OI POR, respectiv răspunsurile la acestea.

Termenul procedural de analiză a unei cereri de prefinanţare 
la nivelul OI POR este de 30 de zile lucrătoare.

În cazul în care cei doi ofiţeri de contract responsabili cu 
verificarea Cererii de Prefinanţare decid că sunt necesare 
completări sau clarificări din partea beneficiarului pentru analiza 
Cererii de prefinanţare, ofiţerul de contract 1 va întocmi o adresă 
prin care va solicita documente sau explicaţii suplimentare. 
Termenul pentru depunerea acestor completări/clarificări este de 
maximum 5 zile lucrătoare.  În aceste condiţii termenul de 
verificare  a Cererii de pre-finanţare se întrerupe până la data la 
care este înregistrată de către OI POR documentaţia privind 
clarificările solicitate.

În procesul de verificare a documentelor justificative ale unei 
cereri de prefinanţare, OI POR poate solicita 2 adrese de 
completări/ clarificări unui beneficiar, termenul de răspuns al 
beneficiarului fiind de 5 zile lucrătoare de la data solicitării 
pentru fiecare adresă de clarificări.

Plata prefinanţării este făcută în conformitate cu Ordinul MFP 
nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergent.

AM POR va face transferul fondurilor în contul special deschis 
de către beneficiar, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 
2548/2009, respectiv în contul 21.45.02.01.03 – prefinanţare 
(pentru beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai 
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bugetului local, conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 64/2009). 
Sumele existente în contul de prefinanţare se vor utiliza 

exclusiv pentru plata cheltuielilor eligibile (derularea 
activităţilor eligibile ale proiectului).

Recuperarea prefinanţării se face prin deduceri procentuale 
din fiecare cerere de rambursare. Procentul de 30% se deduce din 
suma avizată de către AM POR (respectiv suma considerată 
eligibilă, exclusiv TVA), începând cu prima cerere de rambursare. 
Suma aferentă prefinanţării se recuperează integral înainte de 
plata finală.

În cazul în care suma nu a fost recuperată integral până la 
efectuarea ultimei plăţi (ultima cerere de rambursare), 
beneficiarul va vira în contul AM POR diferenţa rămasă 
nerecuperată în termen de 30 de zile calendaristice de la 
notificarea transmisă de AM POR. În termen de 5 zile de la 
efectuarea plăţii, beneficiarul trebuie să transmită o copie după 
ordinul de plată atât organismului intermediar cât şi autorităţii de 
management. 

Pentru proiectele care au perioadă de implementare de până 
în 24 de luni, beneficiarul trebuie să transmită o cerere de 
rambursare în termen de 6 luni de la primirea prefinanţării iar 
pentru proiectele cu perioadă de implementare mai mare de 24 
luni este stipulată obligativitatea depunerii unei cereri de 
rambursare în termen de 1 an de la primirea prefinanţării.  

În cazul nerespectării acestei condiţii, beneficiarul are 
obligaţia rambursării întregii sume reprezentând prefinanţarea 
primită.

În cazul în care beneficiarul nu depune nicio cerere de 
rambursare/prefinanţare în termen de maximum 12 luni de la 
semnarea contractului de finanţare, OI poate propune AM POR 
rezilierea contractului. 

Rezilierea poate fi propusă şi în cazul nedepunerii, 
conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, a 
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două cereri consecutive, fără a depune în acest timp vreo 
notificare de revizuire a graficului. 

Suma reprezentând diferenţa între dobânda acumulată în 
contul dedicat exclusiv prefinanţării, rămasă disponibilă în cont şi 
valoarea comisioanelor de gestionare a contului respectiv sau altor 
impozite percepute de bancă sau trezorerie, se raportează 
Autorităţii de management şi se deduce de către aceasta din 
sumele rambursate beneficiarilor, cel târziu până la plata finală 
inclusiv.

Sumele din prefinanţare primite într-un an şi necheltuite 
până la sfârşitul anului, respectiv finele exerciţiului bugetar (numai 
în cadrul proiectelor a căror perioadă de implementare continuă şi 
în anul următor) se reflectă în excedentul bugetului local şi va fi 
utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie prin derogare de la 
prevederile art. 58 alin. 3 din Legea 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Întocmirea cererilor de rambursare
Formatul cererii de rambursare fie este ataşat la 

documentaţia ce se distribuie beneficiarului la semnarea 
contractului, fie este dată cu ocazia seminarului de instruire cu 
beneficiarii ce au contracte de finanţare semnate. Standardul 
cererilor de rambursare este la fel la toate programele 
operaţionale.

Cererea de rambursare se completează periodic după ce s-a 
început implementarea proiectului. Aceasta cuprinde o sinteză a 
documentelor justificative în baza cărora se rambursează 
contravaloarea cheltuielilor eligibile.

Termenele de depunere sunt stipulate în contractele de 
finanţare, de obicei fiind la un interval de 3 luni sau limitată valoric.

Informaţii cuprise în cererea de rambursare:
- Tipul cererii de rambursare (intermediară sau finală);
- Perioada de referinţă pentru care se solicită rambursare;
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- Detalii despre beneficiar (denumire, cod fiscal etc.); 
- Detalii despre proiect (axa prioritară, domeniul major de 

intervenţie, denumirea proiectului, cod SMIS);
- Detalii cont bancar;
- Suma solicitată;
- Valoarea TVA; 
- Declaraţii pe propria răspundere;
- Situaţia cheltuielilor eligibile realizate în perioada de 

referinţă:
- Categoria de cheltuieli eligibile;
- Contractul în baza căreia au fost efectuate;
- Factură;
- Denumire furnizor;
- Documentul de plată;
- Valoarea cheltuielilor eligibile;
- TVA;

- Centralizatorul cu situaţia plăţilor;
- Scurtă descriere a stadiului proiectului;
- Lista anexe;
Raportul de progres
Raportul de progres este un format standard pe care 

beneficiarul trebuie să-l completeze pentru a informa Organismul 
Intermediar şi Autoritatea de Management asupra evoluţiei 
stadiului fizic şi financiar al proiectului. 

Raportul de progres este şi un instrument de monitorizare 
pentru Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management, 
putând interveni în cazul în care sunt întârzieri în implementarea 
proiectului sau apar factori ce ar putea determina nerealizarea 
proiectului, AM fiind obligat să ia măsuri conform prevederilor 
contractuale. 

Termenele la care beneficiarul este obligat să depună 
rapoarte de progres este trimestrial sau la un interval de 3 luni în 
funcţie de durata proiectului.
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Raportul de progres cuprinde:
- Numărul raportului
- Perioada de referinţă
- Date despre organizaţie
- Detalii despre proiect - axa prioritară, domeniul major de 

intervenţie, denumirea proiectului, cod SMIS)
- Descrierea stadiului de implementare a proiectului
- Rezultatele obţinute până la momentul raportării
- Rezultatele aşteptate
- Aspecte legate de egalitatea de şanse
- Probleme identificate la nivelul proiectului
- Modificări esenţiale faţă de ceea ce s-a prevăzut în contract
- Număr de acte adiţionale încheiate
- Stadiul realizării achiziţiilor
- Măsuri de informare şi publicitate
- Stadiul realizării indicatorilor
- Stadiul implementării financiare a proiectului
Documente justificative ce stau la baza cererii de 

rambursare
Cererea de rambursare trebuie însoţită şi de documente 

justificative. Principalele tipuri de documente justificative sunt:
- Facturile
- Extrasele de cont
- Ordinele de plată
- Centralizatoare de lucrări
- Procese verbale pe faze determinante
- Procese verbale de recepţie parţiale/finale
- Procese verbale de punere în funcţiune
- Contractul de furnizare/lucrări
- Registru de casă
- Ştate de salarii
- Bilete de avion, tren
- Foi de parcurs
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Listele de documente sunt orientative, beneficiarul trebuie să 
prezinte la efectuarea vizitei la faţa locului şi înregistrările în 
contabilitate, fişele de cont, iar AM-ul în vederea autorizării poate 
solicita clarificări. 

Plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, 
prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări
Finanţarea contravalorii taxei pe valoare adăugată neeligibilă 

plătită de beneficiar, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în 
cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale se face din 
bugetul de stat. Sumele aferente acoperirii acestui TVA se regăsesc 
în bugetul AM-urilor ce folosesc mecanismul de plăţi indirecte.

În funcţie de programul operaţional şi de procedurile de 
rambursare aplicabile fiecărei autorităţi de management, TVA –ul: 

- Se poate plăti concomitent cu rambursarea sumelor 
eligibile şi sunt cuprinse în cererea de rambursare;

- Se poate solicta separat şi se transferă după ce se 
rambursează sumele eligibile;

În cazul în care nu se autorizează integral sumele solicitate la 
rambursare, considerându-se neeligibile anumite cheltuieli, TVA-
ul aferent acestora nu se mai plăteşte beneficiarului.

Beneficiarii ce primesc acest TVA sunt:
- Autorităţi ale administraţiei publice locale sau entităţi 

finanţate integral din bugetul acestora.
- Entităţi  publice locale finanţate integral din venituri proprii 

şi /sau parţial de la bugetele locale.
- Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi 

/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul fondurilor speciale.

- Organisme neguvernamentale nonprofit de utilitate publică 
care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale.

- Organisme neguvernamentale nonprofit pentru activitatea 
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desfăşurată fără scop patrimonial.
- Unităţi de cult şi structuri ale cultelor.
- SRL-uri care activează în domeniul formării profesionale şi 

desfăşoară activităţi scutite de TVA.
- Operatori regionali de apă.
- Administraţia parcurilor din structura Regiei Romsilva.
În cazul în care beneficiarii menţionaţi anterior îşi exercită 

dreptul de deducere a TVA neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor 
eligibile în cadrul proiectelor finanţate din instrumente 
structurale, au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele 
reprezentând TVA dedusă, ce a fost plătită de AM.

Solicitarea plăţii TVA se face şi însoţită de o declaraţie pe 
proprie răspundere (sub sancţiunea prevederilor din Codul Penal 
pentru fals în declaraţii) că TVA-ul solicitat la plata în cadrul 
proiectelor nu este deductibil.

Verificarea şi autorizarea cheltuielilor
Verificarea eligibilităţii cheltuielilor se efectuează atât din 

punct de vedere tehnic cât şi financiar. Scopul acestei verificări este 
de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor comunitare şi a co-
finanţării de la bugetul de stat, în conformitate cu reglementările 
UE şi cu legislaţia română în vigoare.

Verificările vor include:
- verificări ale documentelor ce însoţesc cererile de 

rambursare prezentate de beneficiarii proiectelor – inclusiv a 
procedurilor de achiziţie derulate de beneficiarii de finanţare.

- verificări pe teren ale proiectelor  
 Verificările pe teren au ca scop:
- să asigure că proiectul se realizează conform activităţilor 

descrise în cererea de finanţare; 
- să evalueze şi să coreleze stadiul fizic de realizare a 

proiectului cu cererile de rambursare a cheltuielilor; 
- verificarea pe teren va avea în vedere existenţa unui sistem 
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de înregistrare în contabilitate şi folosirea  de coduri analitice 
distincte pentru activităţile aferente proiectelor;  

- să asigure că cheltuielile declarate sunt eligibile – că toate 
facturile depuse spre decontare sunt aferente implementării 
proiectului, că aceste cheltuieli sunt relevante pentru proiect şi 
sunt efectuate în conformitate cu prevederile comunitare şi 
naţionale;

- să asigure că veniturile obţinute din proiect au fost declarate. 
Sistemul de monitorizare va asigura ca obiectivele proiectelor 

să fie realizate şi că sursele de finanţare să fie monitorizate şi 
controlate. Ca regulă generală, cheltuielile efectuate de către 
beneficiarii proiectelor pentru a fi eligibile spre rambursare 
trebuie să fie justificate prin facturi şi documentele de plată 
aferente. Dacă acest lucru nu este posibil, plăţile vor fi însoţite de 
documente contabile cu valoare justificativă echivalentă.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilită inclusiv prin 
verificarea sistemului de contabilitate al beneficiarilor.

Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, 
costurile trebuie să respecte atât regulile generale de eligibilitate 
cât şi cele specifice în funcţie de programul operaţional din care 
este finanţat.

 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

Beneficiarii vor transmite la OI POR cererile de rambursare cu 
respectarea termenelor din Graficul de depunere a cererilor de 
rambursare (Anexa III  la contractul de finanţare). Cererile de 
rambursare pot fi depuse lunar în cazul în care suma solicitată este 
de minim 300.000 lei, insă este recomandat ca acestea să fie depuse 
la un interval de maxim 3 luni.

Rambursarea se va efectua de către AM POR în conformitate 
cu Anexa III a contractului de finanţare, respectiv Instrucţiuni de 
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prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor. 
Conform Instrucţiunii 59 emisă de AM POR, beneficiarii au 

obligaţia actualizării graficului de depunere a cererilor de 
rambursare după încheierea contractului de lucrări/prestări 
servicii cu ponderea cea mai mare în bugetul proiectului. De 
asemenea, instrucţiunea 59 specifică că OI şi AM POR nu vor 
accepta grafice revizuite fără o justificare temeinică, iar numărul 
maxim de revizuiri este de 3 într-un an calendaristic.

Beneficiarii au obligaţia întocmirii şi depunerii la OI POR a 
cererilor de rambursare în maxim 3 luni de la efectuarea plăţilor 
către furnizori/constructori (pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 
5 din OUG nr. 64/2009, respectiv instituţii publice finanţate 
integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
instituţii finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate 
parţial din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale). În 
cazul în care beneficiarul nu poate plăti integral o factură, acesta 
poate solicita la rambursare valoarea decontată parţial a facturii 
respective, cu menţionarea pe factură a valorii decontate parţial şi a 
valorii rămase de decontat. Beneficiarii pot solicita la rambursare 
şi avansurile acordate furnizorilor/constructorilor.

Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate 
chiar dacă nu au utilizat în totalitatea sumele primite ca 
prefinanţare de la AM POR.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective 
trebuie să fie efectuate şi plătite până la data depunerii cererii de 
rambursare (data plăţii fiind considerată data debitării contului 
bancar). Pentru a fi eligibile cheltuielile efectuate numai prin 
transfer bancar iar documentele originale pe baza cărora se 
înregistrează în contabilitate, respectiv facturile şi ordinele de 
plată vor avea menţionat codul SMIS al proiectului şi menţiunea 
“Proiect finanţat prin POR”. Facturile vor avea şi menţiunea “bun de 
plată”. Înregistrarea în contabilitate se va face pe conturi analitice 
dedicate astfel încât să existe o evidenţă contabilă distinctă a 
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cheltuielilor aferente proiectului.
Beneficiarul întocmeşte Cererea de Rambursare în 3 

exemplare şi transmite la Organismul Intermediar 2 exemplare, 
însoţite de un set complet de copii după documentele justificative 
(ştampilate, semnate şi cu menţiunea „conform cu originalul” pe 
fiecare pagină). Un exemplar al Cererii de Rambursare, însoţit de 
documentele justificative în original, va rămâne la sediul 
Beneficiarului. 

Cererea de Rambursare în original, împreună cu documentele 
justificative în copie, alcătuiesc Dosarul Cererii de Rambursare al 
Beneficiarului.

Cererea de rambursare trebuie să fie completată, datată, 
semnată (cu numele menţionat în clar) şi ştampilată de 
reprezentantul legal al proiectului sau de către persoană 
împuternicită în acest sens, având toate datele de identificare ale 
beneficiarului proiectului. Pe fiecare pagină a cererii de 
rambursare va fi aplicată ştampila şi semnătura beneficiarului.

Cererea de Rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoţită 
de următoarele documente justificative:

- copii după contractele încheiate de beneficiar;
- copii ale dosarelor de licitaţii;
- copiile facturilor;
- copiile documentelor care atestă plata (ex. ordine de plată, 

extrase de cont);
- copii după declaraţiile vamale pentru bunurile din import, 

din ţări altele decât cele membre UE;
- copii după procesele verbale de recepţie a bunurilor 

achiziţionate;
- copii după procesele verbale de punere în funcţiune a 

bunurilor achiziţionate;
- copie după autorizaţia de construire se va depune la prima 

cerere de rambursare prin care se solicită cheltuieli aferente 
execuţiei de lucrări.
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Autorizaţia de construire se va depune, în copie, pe care se 
va specifica „conform cu originalul” şi „Cod proiect …”. Autorizaţia 
de construire aferentă proiectului trebuie emisă pe numele 
beneficiarului/partenerului, membru al asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară, care solicită finanţarea nerambursabilă, să aibă 
specificat titlul proiectului. De asemenea, în document trebuie 
specificată valoarea investiţiei care se va realiza. Autorizaţia de 
construire trebuie emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare 
(Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare) şi să 
fie valabilă pe toată durata execuţiei lucrărilor.

Autorizaţia de construire pentru lucrările cu caracter 
provizoriu necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de 
bază (organizare de şantier) se va ataşa de asemenea în copie.

-  copie  după procesul  verbal  de  predare al  
amplasamentului şi planul de amplasare al investiţiei 
conţinând poziţiile bornelor topografice datat, semnat (cu 
numele menţionat în clar) şi ştampilat de toate persoanele 
menţionate în programul de urmărire şi control al calităţii 
lucrărilor. 

- copie după programul de urmărire şi control al calităţii 
lucrărilor vizat de Inspecţia de Stat în Construcţii, semnat de 
reprezentantul legal/tehnic al proiectului, de proiectant şi 
executant. Procesele verbale ataşate Dosarului cererii de 
rambursare trebuie să fie elaborate şi semnate în conformitate cu 
Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor;

- copie după înştiinţarea ISC;
- copie după Ordinul de începere al lucrărilor, document 

care atestă momentul începerii executării lucrărilor. Data emiterii 
acestui document trebuie să fie anterioară oricăror date de 
înregistrare a buleţinelor de analiza, a întocmirii proceselor 
verbale de lucrări ascunse şi a proceselor verbale pe faze 
determinate. De asemenea, data emiterii documentului trebuie să 
fie posterioară datei eliberării autorizaţiei de construire;
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- copii după procesele verbale de recepţie calitative, 
pentru lucrări ascunse şi faze determinante, elaborate conform 
programului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor din 
proiectul tehnic, datate, semnate şi ştampilate de către constructor, 
beneficiar, proiectant, diriginte de şantier şi după caz responsabilul 
tehnic cu execuţia;

- copii după situaţiile de plată pentru lucrări şi 
centralizatoarele situaţiilor de plată aferente fiecărei facturi, 
semnate cu numele menţionat în clar, ştampilate şi datate de 
reprezentantul legal/reprezentantul tehnic, de dirigintele/ 
inspector de şantier (pentru care s-a prezentat certificatul de 
atestare) şi de executantul lucrării;

- Anexele aferente Instrucţiunii nr. 50 (Beneficiarul va ţine şi 
va depune împreună cu cererile de rambursare o evidenţă a notelor 
de comandă suplimentară şi a notelor  de renunţări conform 
modelului ataşat la Instrucţiunea nr. 50 (Anexa  1). Pentru 
decontarea contravalorii taxelor ISC beneficiarii vor completa şi 
depune la cererile de rambursare anexa conform modelului ataşat 
la Instrucţiunea nr. 50 (Anexa 2);

- copie după autorizaţia dirigintelui de şantier;
- copii ale procesele verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor;
- copie după Garanţia de bună execuţie pentru servicii;
- copie după Garanţia de bună execuţie pentru lucrări;
- copii după devizele financiare pentru servicii;
- declaraţia privind veniturile nete din proiect (dacă este 

cazul);
- alte documente relevante.
Buletinele de analiză a materialelor încorporate şi 

Certificatele de calitate/ conformitate a materialelor folosite la 
lucrări nu trebuie ataşate la Dosarul Cererii de Rambursare 
deoarece acestea vor fi verificate şi ridicate la vizita pe teren.
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Dosarul cererii de rambursare va conţine următoarele 
documente:

- Adresă de înaintare;
- OPIS;
- Cerere de rambursare – în original;
- Identificare financiară – în original (pentru cele 3 conturi 

bancare – an curent, an anterior şi TVA);
- Declaraţie pe propria răspundere – TVA  (Beneficiarul are 

obligaţia de a transmite o Declaraţie pe propria răspundere - TVA 
privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în 
facturi, precum şi cu privire la respectarea obligaţiilor referitoare 
la TVA prevăzute de legislaţia în vigoare. Această declaraţie va fi 
completată şi transmisă de către beneficiar o singură dată, ca anexă 
la depunerea primei Cereri de rambursare);

- Dosarul achiziţiei publice (copie „conform cu originalul”);
- Documente suport (PV de predare primire a serviciilor 

prestate, documente ce atestă prestarea serviciilor, PV de predare 
primire şi punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate, PV 
aferente investiţiei – în copie „conform cu originalul”);

- Documente financiare (facturi, ordonanţări de plată, ordine 
de plată, extrase de cont – în copie „conform cu originalul”);

- Documente contabile (fişe de cont, note contabile, registru 
jurnal şi balanţa de verificare – care să evidenţieze operaţiunile 
contabile aferente perioadei raportate – în copie „conform cu 
originalul”).

În dosar, documentele vor fi aşezate în ordine cronologică dar 
şi în ordinea capitolelor bugetare, aşa cum sunt evidenţiate în 
cererea de rambursare. În cazul în care cererea de rambursare 
cuprinde cheltuieli din linii bugetare diferite, documentele 
contabile se aşează la finalul dosarului. Dosarul cererii de 
rambursare se numerotează iar pe ultima pagină se va menţiona 
Acest dosar conţine un nr. de n pagini, numerotate de la 1 la n)”.„
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Cererea de rambursare finală va fi transmisă OI POR în 
termen de maxim 60 de zile de la finalizarea implementării 
proiectului. 

Cererea de rambursare se înregistrează în contabilitate 
înainte de depunerea la OI.
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Verificarea şi avizarea cererii de rambursare
- Organismul Intermediar (OI) are obligaţia de a verifica 

realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor ce 
însoţesc cererea de rambursare, în vederea soluţionării/avizării 
acesteia.

- OI verifică 100% toate documentele ce însoţesc o cerere de 
rambursare.

- Verificarea pe teren se realizează de către OI; OI va efectua o 
vizită pe teren la prima cerere de rambursare, la 40% din valoarea 
contractului de finanţare şi la cererea finală de rambursare, 
exceptând domeniile majore de intervenţie 3.3., 4.3. şi 5.3. unde 
este prevăzută o vizită la cererea finală de rambursare; OI/AM pot 
efectua şi alte vizite pe teren aferente cererilor de rambursare în 
perioada de implementare, în funcţie de complexitatea investiţiei 
sau de riscurile identificate;

- Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate ce 
însoţeşte cererea de rambursare. 

- OI primeşte şi verifică cererea de rambursare transmisă de 
către Beneficiar, în termen de 30 zile calendaristice; În  procesul de 
verificare a documentelor justificative ale unei cereri de 
r a m b u r s a r e ,  O I  P O R  p o a t e  s o l i c i t a  2  a d r e s e  d e  
completări/clarificări unui beneficiar, termenul de răspuns al 
beneficiarului fiind de 5 zile lucrătoare de la data solicitării 
pentru fiecare adresă de clarificări. De asemenea, OI poate solicita 
completări şi la vizita pe teren, termenul de răspuns fiind de 2 zile 
lucrătoare.

Verificarea Dosarului Cererii de Rambursare constă în 
următoarele:

1) Verificarea conformităţii documentelor presupune 
realizarea unei verificări administrative a documentelor suport din 
cadrul Dosarului Cererii de Rambursare;

2) Verificarea conţinutului documentelor presupune 
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efectuarea unei verificări amănunţite a facturilor şi a documentelor 
care atestă efectuarea plăţii;

- Verificarea conformităţii dosarelor transmise de beneficiar 
din punct de vedere al completitudinii, existenţialităţii şi 
integralităţii documentelor de verificare şi a documentelor 
justificative;

-  Verificarea şi avizarea procedurilor de achiziţii publice 
desfăşurate;

- Verificarea respectării prevederilor condiţiilor de plată din 
Contractul de Finanţare, precum şi a prevederilor condiţiilor de 
plată din contractele de furnizare de produse/ prestare de servicii/ 
executare de lucrări;

- Verificarea aspectelor privind eligibilitatea cheltuielilor 
solicitate de Beneficiar (activităţi prevăzute în contractul de 
finanţare – anexa IV cererea de finanţare, cheltuieli eligibile 
conform Ordinelor de cheltuieli eligibile, cheltuieli efectuate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi în perioada de 
implementare a proiectului);

- Verificarea contului şi băncii Beneficiarului;
3) Verificarea realităţii progresului raportat de către 

beneficiar (stadiul lucrărilor);
4) Concluzia finală va include valoarea avizată la plată de OI 

după efectuarea verificării.
- AM POR va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe 

baza unei analize de risc stabilite la nivelul AM POR.
- AM POR va efectua verificarea cererii de rambursare şi va 

efectua plata în termen de maxim 15 zile calendaristice, calculat de 
la data expirării termenului de verificare de către AM a cererii de 
rambursare. Data plăţii se consideră data efectuării transferului 
bancar din contul AM în contul Beneficiarului.

Aceste verificări se finalizează prin plata cheltuielilor 
eligibile autorizate către Beneficiari, includerea acestora în 
Declaraţiile Lunare de Cheltuieli, care sunt transmise la Autoritatea 
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de Certificare şi Plată pentru recuperarea cofinanţării UE.
Contestaţii
În cazul în care beneficiarul unui contract de finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional consideră că suma 
autorizată la plată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectului şi solicitate la rambursare în cadrul cererii de 
rambursare, a căror eligibilitate s-a stabilit prin verificarea 
documentelor justificative sau prin verificare pe teren nu este 
corectă, sau consideră că termenele stabilite pentru verificarea 
cererii de prefinanţare, respectiv a cererii de rambursare, nu se 
respectă, poate formula o contestaţie, care va fi trimisă spre 
soluţionare Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

Contestaţia trebuie formulată în scris, va fi transmisă prin 
poştă, prin fax sau va fi depusă personal sau prin reprezentant la 
registratura ministerului. 

Contestaţia va cuprinde în mod obligatoriu, cel puţin 
următoarele informaţii:

1. Datele de identificare ale beneficiarului care 
formulează contestaţia;

2. Numărul de identificare (cod SMIS) al contractului 
de finanţare şi titlul proiectului;

3. Scopul contestaţiei;
4. Motivele contestaţiei;
5. Documentele justificative pe care se întemeiază;
6. Data şi semnătura reprezentantului legal al 

beneficiarului sau înlocuitorului acestuia, precum şi ştampila 
instituţiei. 

Situaţiile în care beneficiarul unui contract de finanţare în 
cadrul Programului Operaţional Regional poate depune o 
contestaţie pot fi (dar nu se limitează la):

1. când cererea sa de prefinanţare a fost respinsă pe motiv de 
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neconformitate administrativă, pe motive  considerate de 
beneficiar neîntemeiate;

2. când cererea sa de prefinanţare a fost respinsă ca urmare a 
constatării nerespectării condiţiilor de acordare a prefinanţării, pe 
motive neîntemeiate;

3. când acesta consideră că termenele stabilite pentru 
verificarea cererii sale de prefinanţare au fost depăşite în mod 
nejustificat şi nu din vina sa;

4. când cererea sa de rambursare a fost respinsă pe motiv de 
neconformitate administrativă, pe motive neîntemeiate;

5. când consideră că anumite cheltuieli efectuate în cadrul 
proiectului şi incluse în cererea de rambursare au fost considerate 
neeligibile în mod neîntemeiat şi în consecinţă a fost redusă în mod 
nejustificat suma autorizată la plată;

6. când acesta consideră că termenele stabilite pentru 
verificarea cererii sale de rambursare au fost depăşite în mod 
nejustificat şi nu din vina sa.

Beneficiarii pot depune o singură contestaţie pentru fiecare 
cerere de prefinanţare, respectiv pentru fiecare cerere de 
rambursare.

Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate în termen de 
maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării 
documentului la MDRT.

Dacă analiza formală presupune depăşirea termenului de 30 
de zile calendaristice în care se poate emite o opinie asupra 
contestaţiei, beneficiarul va fi notificat în scris asupra termenului 
de soluţionare.

Beneficiarul poate să depună documente noi în susţinerea 
cauzei în intervalul celor 30 de zile în care se face analiza acesteia.

În cazul admiterii contestaţiei, se comunică Organismului 
Intermediar reluarea procesului de verificare şi avizare de la etapa 
a cărui rezultat a constituit obiectul contestaţiei. În acelaşi timp, 
beneficiarul va fi informat despre reluarea procesului de verificare 
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şi avizare.
În cazul respingerii contestaţiei,  se va comunica 

beneficiarului decizia şi, spre informare, şi Organismului 
Intermediar.

Gestiunea documentelor
Manipularea şi gestionarea documentelor se întrepătrund cu 

activitatea zilnică din cadrul unei organizaţii. De la actele 
constitutive, la cele de natură financiară, juridică şi până la 
corespondenţa zilnică, toate trebuie gestionate într-un mod care să 
eficientizeze activitatea. Managementul documentelor oferă trei 
avantaje esenţiale: economie de timp, spaţiu şi resurse umane.

Gestiunea Documentelor este o soluţie pentru optimizarea 
activităţii de administrare a documentelor, a accesului la 
informaţie, prin automatizarea şi standardizarea proceselor 
interne de lucru ale organizaţiei.

Gestionarea şi eficienţa informaţiilor în cadrul oricãrei 
organizaţii este o activitate complexă şi dificil de realizat, dar 
reprezintă una dintre bazele funcţionării entităţii.

Beneficiarii au obligaţia de a păstra toate documentele 
originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare 
şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a 
Programelor Operaţionale în cadrul cărora sunt finanţate 
Proiectele.

PA RT I C U L A R I T ĂŢ I  P R I V I N D  I M P L E M E N TAR EA  
PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI FEADR (PNDR), 
MĂSURA 322

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România 
urmează, în ceea ce priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, 
principiile Politicii Agricole Comune (PAC), care reprezintă un set 
de reguli şi măsuri care vizează în principal creşterea 
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productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil populaţiei 
din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii 
aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri 
raţionale.

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 
privind finanţarea politicii agricole comune, s-au creat două 
fonduri europene pentru agricultură:

- FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă - pentru 
finanţarea măsurilor de marketing;

- FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
- pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este 
accesat începând din martie 2008, după aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală ( PNDR).

Pornind de la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005, 
din 20 septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR), a fost creat Planul Naţional Strategic pentru România, 
care constituie baza pentru implementarea Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007 - 2013.

Astfel, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
( PNDR), document elaborat la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, detaliază modul concret în care sunt finanţate 
investiţiile din fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală.

Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile 
Directoare Strategice Comunitare ce fac referire la mediul rural. În 
funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, obţinută 
pe baza datelor statistice disponibile, au fost stabilite priorităţile şi 
direcţiile pentru dezvoltare rurală, în strânsă legătură cu 
priorităţile comunitare.

Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin 
PNDR s-au conturat patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare 
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prin FEADR.
Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural 

(Axa I) - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - 
urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi 
silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face 
mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi 
convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), 
în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din 
aceste zone.

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune 
accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele 
rurale ale României prin promovarea unui management durabil 
atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele 
privind menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se 
materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, 
asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea 
practicilor de management durabil al terenurilor agricole şi 
forestiere.

Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale - vizează gestionarea şi 
facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte 
sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct 
de vedere social şi economic.

 O a patra direcţie (Axa IV) – LEADER – are în vedere de 
implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru 
îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural.

Autorităţile locale sunt eligibile a accesa proiecte în cadrul 
acestui program în cadrul Axei III , măsura 322.

Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 
în valoare a moştenirii rurale" se încadrează în Axă III – „Calitatea 
vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca 
obiective: 

„
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- Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;
- Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia 

rurală;
- Creşterea numărului de sate renovate; 
- Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul 

rural.

A. AUTORITĂŢI IMPLICATE ÎN SUPRAVEGHEREA, 
APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI PLATA 
 CONTRACTELOR GESTIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

Pentru implementarea proiectului integrat finanţat prin 
FEADR există 2 tipuri de contracte ce urmează a fi gestionate, şi 
anume:

a) Contractul de finanţare încheiat între AGENŢIA DE 
PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT- România, 
(APDRP) în calitate de Autoritate Contractantă şi AUTORITATEA 
PUBLICĂ LOCALĂ în calitate de Beneficiar;

b) Contracte de lucrări, prestări servicii şi furnizare şi 
produse încheiate între AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ în 
calitate de Autoritate Contractantă şi OPERATORII ECONOMICI 
desemnanti câştigători ai contractelor de achiziţie atribuite, în 
calitatea de Executanţi, Prestatori sau Furnizori funcţie de tipul 
contractului încheiat. 

Pentru primul tip de contract – Contractul de finanţare, 
supravegherea, aprobarea, monitorizarea şi plăţile sunt realizate 
de către APDRP, cu rol de Autoritate Contractantă, direct pentru 
contractele de finanţare aflate în eşantionul de verificare şi prin 
direcţiile de specialitate de la nivel regional şi judeţean. 

Pentru celelalte tipuri de contracte, în care comuna are rolul 
Autorităţii Contractante ,  supravegherea, aprobarea, 
m o n i t o r i z a r e a  ş i  p l ă ţ i l e  s u n t  r e a l i z a t e  d e  c ă t r e  
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direcţiile/personalul de specialitate angajat sau contractant în 
acest sens cât şi de organismele statului cu rol de supraveghere, 
avizare şi verificare a utilizării fondurilor publice, cum ar fi: Curtea 
de Conturi, ANRMAP, Ministerul Finanţelor prin organismele sale 
de specialitate: Direcţiile generale ale Finanţelor Publice, 
Trezoreria, UCVAP. 

B. LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ACHIZIŢIILOR CU FINANŢARE
 DIN FONDURI FEADR (PNDR), PARTICULARITĂŢI, 
RAPOARTE ŞI AVIZĂRI SPECIFICE 

» Cunoaşterea legislaţiei specifice achiziţiilor publice din 
fonduri FEADR specifică autorităţilor publice

Pentru atingerea rezultatelor aşteptate, beneficiarul 
Contractului de finanţare – comună este obligat să execute 
Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în 
Cererea de finanţare aprobată şi cu respectarea Regulilor privind 
achiziţiile emise de către Autoritatea Contractantă. În acest sens, 
comuna are de organizat mai multe proceduri de achiziţie publică 
(în calitatea sa de Autoritate Publică şi beneficiar al Contractului de 
finanţare) pentru atribuirea unor contracte de servicii, furnizare 
produse şi execuţie lucrări şi anume:

- achiziţia contractului de servicii de proiectare în fazele 
PT+CS+DE+DTAC, la pachet cu serviciile de consultanţă 
pentru implementarea proiectului;

-achiziţia contractului/contractelor de servicii de 
supraveghere tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor 
(dirigenţie de şantier);

-achiziţia contractului de execuţie a lucrărilor pentru 
obiectivele de infrastructură incluse în proiectul integrat;

- achiziţia contractului/contractelor de furnizare 
produse (utilaje, dotări, echipamente, mobilier, instrumente 
muzicale, etc).
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Comuna, fiind un beneficiar public, în atribuirea contractelor 
de achiziţie va aplica Regulile stabilite de către Autoritatea 
Contractantă-APDRP Bucureşti pentru beneficiarii publici, şi 
anume - INSTRUCŢIUNI PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 
PENTRU BENEFICIARII FEADR, ANEXA IV a Contractului de 
finanţare. Aceste instrucţiuni prevăd utilizarea legislaţiei naţionale 
în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. 

În cazul contractelor de finanţare din fonduri FEADR, pe lângă 
supraveghetorii stabiliţi la nivel naţional (Ministerul Finanţelor 
Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice (UCVAP), Autoritatea de Audit - CCR, ANRMAP, 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţă 
judecătorească, dacă este cazul) mai intervine un supraveghetor 
specific – APDRP - Agenţia pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 

APDRP este agenţia pentru implementarea tehnică şi 
financiară a PNDR, care prin direcţiile de specialitate stabilesc 
obligaţiile contractuale dintre Agenţie şi beneficiari, aprobă 
începerea derulării proiectelor şi verifică, autorizează şi efectuează 
plăţi către beneficiarii proiectelor finanţate. APDRP prin Centrele 
Regionale - CRPDRP verifică fiecare stadiu al procedurilor de 
achiziţie publică pentru toate contractele de atribuire şi emite 
nota intermediară cu constatări şi recomandări şi raportul de 
activitate la finalizarea acestora. Chiar dacă UCVAP emite note 
intermediare cu aviz favorabil şi Raportul de activitate, APDRP îşi 
rezervă dreptul de a efectua propriile verificări şi de a emite 
note intermediare de neavizare, în condiţiile prevăzute de 
PNDR. Plăţile către beneficiari vor fi efectuate numai după avizarea 
procedurilor atât de către UCVAP, cât şi de către APDRP-CRPDRP 
prin Rapoarte de activitate.

Procesul de derulare şi avizare a procedurilor de achiziţie 
publică pentru beneficiari publici

Achiziţiile publice ale beneficiarilor FEADR se vor desfăşura 
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în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare OUG nr. 34/2006 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Autoritatea contractantă răspunde în integralitate pentru 
derularea procedurii de achiziţie în mod transparent, bazată pe 
criterii obiective şi fără a ţine seama de posibile influenţe externe, 
în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind 
achiziţiile publice.

Raportul de activitate emis de către APDRP pentru achiziţiile 
publice de servicii, produse şi lucrări reprezintă un aviz de 
principiu şi priveşte numai aspectele procedurale verificate în 
conformitate cu listele de verificare anexate la acesta. 
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică care 
intră sub incidenţa legislaţiei pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică de servicii, furnizarea de produse şi execuţie de 
lucrări revine Beneficiarului. Avizul de principiu emis de APDRP 
nu priveşte contractele subsecvente acestor achiziţii încheiate de 
Beneficiar.

Ofertanţii răspund în integralitate pentru corectitudinea şi 
legalitatea documentelor prezentate în ofertele depuse la licitaţie.

Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (CRPDRD) va delega un observator fără drept de vot 
pentru oricare procedură de licitaţie la şedinţa de deschidere a 
ofertelor. Acesta va primi de la Autoritatea Contractantă câte o 
ofertă sigilată de la fiecare ofertant (oferta-martor) şi o copie a 
paginii din Registrul de intrări/ieşiri documente aferente 
procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice specific 
proiectului finanţat prin FEADR (obligatoriu de folosit de către 
Autoritatea Contractantă) în care sunt înregistrate ofertele primite, 
care se va păstra la CRPDRP. Autoritatea contractantă va solicita 
de la fiecare ofertant câte un exemplar original şi un număr de 
copii egal cu cel puţin numărul membrilor comisiei de evaluare 
plus unu.  
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Etapele de verificare şi avizare de către CRPDRP a 
achiziţiilor publice sunt următoarele:

»  Faza de lansare a unei proceduri de achiziţie publică. În 
această fază CRPDRP verifică:

- Anunţul de intenţie; Anunţul de participare/invitaţia de 
participare (în cazul procedurii prin cerere de oferte); 
Documentaţia de atribuire; Comisia de evaluare

Întreaga documentaţie se depune spre avizare la CRPDRP 
–Serviciul achiziţii publice semnată şi ştampilată pe fiecare pagină 
de reprezentantul legal şi însoţită de un Opis cu conţinutul 
documentaţiei depuse şi paginaţia aferentă fiecărui document. 
Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
verifică documentaţia depusă, constată abaterile, face 
recomandări pentru corectarea abaterilor, întocmeşte şi transmite 
autorităţilor contractante în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
fişa navetă - Nota intermediară/Răspunsul (formulare S2 – pentru 
servicii, P2 – pentru furnizare produse şi L2 – pentru lucrări.

După avizarea documentelor necesare lansării procedurii, 
comuna transmite spre publicare în SEAP Anunţul de 
participare/invitaţia de participare împreună cu documentaţia de 
atribuire. ANRMAP verifică anunţul de participare/invitaţia de 
participare transmisă de către Autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP şi emite operatorului SEAP acceptul de publicare 
pentru anunţurile fără erori/omisiuni de completare sau respinge 
publicarea anunţului informând autoritatea contractantă asupra 
a c este i  dec iz i i  ş i  a su p ra  m odu lu i  de  rem ediere  a  
erorilor/omisiunilor.

Orice modificare adusă documentaţie de achiziţie ca urmare a 
solicitării ANRMAP va fi adusă la cunoştiinţa CRPDRP.

Pentru lansarea procedurii de achiziţie pentru atribuirea 
contractului de execuţie a lucrărilor, prealabil lansării procedurii, 
documentaţia de proiectare în fazele PT+CS+DE se transmite la 
CRPDRP spre verificare a corespondenţei acesteia cu prevederile 
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Cererii de finanţare, respectiv a Studiului de fezabilitate parte 
componentă a Cererii de finanţare.

Dacă există neconcordanţe între specificaţiile tehnice 
prevăzute în Cererea de finanţare şi Proiectul tehnic, în 
conformitate cu prevederile art.9 din contractul de finanţare se 
transmite documentaţia necesară Amendării contractului prin Act 
adiţional sau Nota de modificare tehnică şi după aprobare se pot 
demara acţiunile de lansare a procedurii de achiziţie. 

Conform prevederilor generale a Contractului de finanţare, 
„Beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata contractului, 
criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în cererea de 
finanţare. De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată 
efectuată de Agenţie, Beneficiarul se obligă să nu modifice 
substanţial proiectul. Modificările substanţiale sunt acelea care 
afectează condiţiile de implementare, care pot rezulta dintr-o 
schimbare în natura proprietăţii, a amplasamentului, a unor 
elemente iniţiale caracteristice proiectului etc. 

La şedinţa de deschidere a ofertelor participă un delegat 
observator, fără drept de vot al Centrului Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, căruia i se va da câte o ofertă sigilată 
de la fiecare ofertant (oferta-martor) şi o copie a paginii din 
Registrul de intrări/ieşiri documente aferente procedurii de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice specific 
proiectului finanţat prin FEADR (obligatoriu de folosit de către 
Autoritatea Contractantă) în care sunt înregistrate ofertele primite, 
care se va păstra la CRPDRP. Observatorul CRPDRP participă la 
deschiderea ofertelor atât în cazul procedurilor de licitaţie cât şi în 
cele de cereri de oferte”.

Este permisă achiziţionarea de produse, servicii sau 
lucrări a căror valoare estimată este mai mică decât pragul 
prevăzut la art. 19 din OUG 34/2006 (15.000 euro) prin 
cumpărare directă, caz în care se transmite o invitaţie de 
participare şi se solicită persoanei fizice/juridice să prezinte şi 

„
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următoarele documente: CV, Certificat de atestare în domeniu 
valabil, Certificat de persoană fizică autorizată/certificat de 
înmatriculare firmă însoţit de certificat constatator ORC iar în cazul 
persoanelor juridice şi certificate constatatoare privind plata 
datoriilor către bugetul local şi bugetul de stat.

» Faza de avizare a achiziţiei – de verificare a dosarului de 
evaluare şi a contractului încheiat.

În această fază CRPDRP verifică documentaţia de evaluare şi 
contractul încheiat. Documentaţia care se depune la CRPDRP într-
un exemplar (în copie conform cu originalul):

»  Faza de modificare prin act adiţional a contractelor de 
achiziţie incheiat- pentru lucrări suplimentare

Autoritatea Contractantă va aplica procedura de 
negociere directă fără publicarea unui anunţ de participare, 
pentru cheltuielile diverse şi neprevăzute. Pentru această 
procedură, Autoritatea Contractantă va încheia contracte/acte 
adiţionale cu aceiaşi contractanţi cu care a încheiat contractele 
iniţiale. În cazurile descrise mai sus, CRPDRP verifică numai 
dosarul de contractare (utilizând lista de verificare din Manualul 
Operaţional) şi emite fişa navetă - Nota intermediară şi Raportul de 
activitate după caz.

În cazul în care apar situaţii în care sunt necesare unele 
lucrări suplimentare/adiţionale datorate unor circumstanţe 
neprevăzute, acestea fiind strict necesare pentru îndeplinirea 
contractului, beneficiarii vor încheia acte adiţionale cu executanţii 
de lucrări în baza prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare conform Secţiunii 6 - Negocierea fără 
publicarea prealabilă  unui unui anunţ de participare. Aceste acte 
adiţionale vor fi verificate (conform listei de verificare a 
contractului şi conflictului de interese din Manualul Operaţional de 
Implementare) şi avizate de personalul Serviciului Achiziţii din 
cadrul CRPDRP.

În cadrul proiectelor finanţate din fonduri FEADR, 
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următoarele categorii de cheltuieli intră în categoria costurilor 
neeligibile:

Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; Impozite 
şi taxe fiscale; Costuri operaţionale inclusiv costuri de 
întreţinere şi chirie; Comisioane bancare, costurile 
garanţiilor, cheltuieli de înfiinţare şi cheltuieli similare; 
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu 
excepţia celor care au ca obiectiv obţinerea caracterului 
tradiţional autentic; TVA, cu excepţia TVA-ului 
nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 
suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele 
scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; Costuri de schimb 
valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile 
valutare asociate contului euro APDRP; Contribuţia în 
natură; Costurile aferente unui contract de leasing: taxa 
de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 
Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu 
excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a 
studiilor de fezabilitate; Costuri privind închirierea de 
maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; Achiziţia de 
mijloace de transport pentru uz personal; Achiziţia de 
mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta 
servicii de transport în numele terţilor; Proiectele de 
utilitate publică care nu respectă normele privind 
calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu 
normativele de proiectare.

Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul 
să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile 
eligibile, cât şi partea de investiţie realizată prin cheltuielile 
neeligibile.
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TVA-ul va fi rambursat numai pentru cheltuielile efectiv 
realizate şi declarate eligibile prin FEADR de către Autoritatea 
Contractantă, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 74/2009 
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile 
provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul 
european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 
pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente 
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul 
pescuitului.

PAŞI CE TREBUIE URMAŢI PENTRU RAMBURSAREA 
CHELTUIELILOR ELIGIBILE 

PASUL 1: Solicită fondurilor de garantare emiterea unei 
scrisori de garanţie în favoarea APDRP în vederea obţinerii 
avansului prevăzut în Cererea de finanţare (max. 20% din valoarea 
eligibilă a proiectului pentru contracte de finanţare semnate în 
2008, şi max. 50% pentru contracte de finanţare semnate în anul 
2009). Scrisoarea de garanţie va acoperi 110% din valoarea 
solicitată ca avans;

PASUL 2: Depune la OJRPDRP Declaraţia de eşalonare a 
depunerii Dosarelor Cererilor de plată (AP 01 bază şi AP01 TVA)  în 
maxim 30 zile de la avizarea dosarului de achiziţie a contractului de 
lucrări; 

PASUL 3: Depune la OJRPDRP Cererea de plată de acordare a 
avansului (dacă acesta a fost prevăzut în Contractul de finanţare);

PASUL 4: Beneficiarul are asigurat necesarul pentru prima 
tranşă de cheltuieli eligibile ale proiectului, plăteşte 
contravaloarea acestora şi depune apoi la OJRPDRP documentaţia 
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necesară rambursării contravalorii costurilor eligibile efectuate.
Repetă pasul 4 pentru fiecare tranşă de plată, până la 

finalizarea proiectului şi justifică la APDRP acordarea  avansului. 
Numărul maxim de tranşe de plată ce pot fi solicitate este 

de 5 tranşe (fără a se lua în considerare acordarea avansului), 
contravaloarea ultimei tranşe de plată trebuind să fie mai mare 
decât suma acordată ca avans.

Toate plăţile pentru proiect se vor realiza prin contul 
special deschis la Trezorerie pentru proiectul finanţat din 
fonduri FEADR.

CONŢINUTUL DOSARULUI 
CERERII DE PLATĂ A AVANSULUI:

Dosarul se depune
 în 2 exemplare la OJRPDRP, 
şi va conţine:

- formularul Cererii de plată AP 1.1 - Avans;
- garanţia financiară în original eliberată de o 

instituţie financiar - bancară. 
Dosarul  trebuie să  cuprindă OPIS iar  

documentele pe care le conţine trebuiesc numerotate, 
semnate şi ştampilate de către beneficiar. 

Pe fiecare pagină din dosarul cererii de plată 
trebuie să apară menţiunea  „Program FEADR”. Copiile 
documentelor care sunt ataşate Dosarului trebuie să fie 
lizibile, având menţiunea Conform cu originalul”. „
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CONŢINUTUL DOSARULUI CERERILOR DE PLATĂ

INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU 
BENEFICIARII MĂSURII 322

a) INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul 
Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două 
exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic 
documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată 
trebuie să cuprindă documente justificative, asemănător celui 
întocmit pentru POR:

» Documente specifice Măsurii 322:
- Hotărârea Consiliului Local privind inventarul domeniului 

public al Consiliului Local care să cuprindă şi investiţia realizată 
prin FEADR însoţită de dovada din partea instituţiei prefectului că 
hotărârea a fost supusă controlului de legalitate al prefectului (la 
ultima cerere de plată);

- Adresa de transmitere către Consiliul Judeţean a Hotărârii 
Consiliului Local privind inventarul domeniului public al 
Consiliului Local care să cuprindă şi investiţia realizată prin FEADR 
cu numărul de înregistrare de la Consiliul Judeţean (la ultima 
cerere de plată); 

- Autorizaţia de funcţionare emisă de Autoritatea Naţională 
de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale/ Autoritatea 
Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (la ultima cerere 
de plată, după caz);

- Contractul cu o firmă specializată pentru ridicarea şi 
transportul deşeurilor la un depozit zonal (la ultima cerere de 
plată);

- Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale 
(la ultima cerere de plată);
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- Documentul privind atestarea profesională a persoanelor 
care au realizat studiile privind patrimoniul cultural din spaţiul 
rural.

• Modelele de formulare care trebuie completate de 
beneficiar (Declaraţia de eşalonare a plăţilor, Cererea de plată, 
Declaraţia de cheltuieli, Raportul de execuţie, Declaraţia pe propria 
răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe 
site-ul APDRP (www.apdrp.ro).

• Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaraţia de 
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 în maxim 
30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (exceptând 
dosarele de servicii). Orice modificare (prelungire termen sau 
modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii 
Dosarelor Cererilor de Plată se va face numai în condiţii 
excepţionale, în baza unui Memoriu justificativ. În acest caz, 
beneficiarul va depune o Declaraţie de eşalonare a depunerii 
Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 rectificată.

• Beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate 
aferente investiţiei de bază realizate în cinci tranşe de plată.

• În cazul proiectelor care includ investiţii aferente mai 
multor acţiuni/ componente, Dosarul cererii de plată trebuie să 
cuprindă câte o Declaraţie de cheltuieli distinctă pentru fiecare 
acţiune/ componentă. Celelalte documente din Dosarul cererii de 
plată (facturi, procese verbale, situaţii de lucrări etc) trebuie să fie 
elaborate în mod distinct pentru fiecare acţiune/ componentă, 
precizându-se pe documentul respectiv tipul de acţiune/ 
componentă la care se referă. 

În cazul în care beneficiarul optează pentru plata avansului, 
conform contractului de finanţare/ actului adiţional, acesta va 
depune: formularul Cererii de plată AP 1.1 - Avans; Garanţia 
financiară în original eliberată de o instituţie financiar – bancară 
sau nebancară. 
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Garanţia financiară trebuie să acopere 110% din valoarea 
avansului menţionat în Contractul de finanţare/ actul adiţional. 
Aceasta trebuie emisă pentru beneficiarul finanţării, în favoarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Garanţia 
financiară trebuie să fie valabilă pe perioada duratei de execuţie a 
proiectului.

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată. Pentru 
proiectele care au beneficiat de avans, valoarea finanţării 
nerambursabile solicitată de beneficiar pentru decontare la ultima 
tranşă de plată trebuie să acopere cel puţin valoarea avansului 
acordat.

• Dosarul Cererii de Plată trebuie să aibă opis, iar 
documentele pe care le conţine trebuie numerotate, semnate şi 
ştampilate de către beneficiar. 

Pe fiecare pagină din dosarul cererii de plată trebuie să apară 
menţiunea  „Program FEADR”. Copiile documentelor care sunt 
ataşate Dosarului Cererii de Plată trebuie să fie lizibile, având 
menţiunea „Conform cu originalul”; 

• Toate documentele din Dosarul cererii de plată care au 
regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile 
legale.

Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor 
solicitate spre rambursare (valoarea din factura fără taxe 
recuperabile) se încadrează în liniile din bugetul proiectului, 
completând în Declaraţia de cheltuieli ataşată la dosarul cererii de 
plată încadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la plată. 
Cheltuielile care depăşesc valoarea din linia bugetară sunt 
considerate cheltuieli neeligibile prin Programul FEADR şi trebuie 
suportate de beneficiar.

În cazul achiziţiei de servicii, dacă au fost emise mai multe 
facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea 
din devizul financiar de servicii aferente tranşei de plată.

În cazul achiziţiei de lucrări, dacă au fost emise mai multe 
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facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea 
din situaţia centralizatorului de lucrări aferente tranşei de plată.

Pentru facturile parţial acceptate, acestea trebuie să conţină: 
suma parţial acceptată; suma rămasă de plătit; ştampilele şi 
semnăturile experţilor tehnici.

Utilajele şi echipamentele fără montaj, mijloacele de 
transport, alte achiziţii specifice, precum şi dotările trebuie să fie 
achitate integral pentru a putea fi solicitate la plată în vederea 
decontării cheltuielilor eligibile.

În cazul în care plăţile se efectuează prin CEC-uri/ bilete la 
ordin, beneficiarul trebuie să prezinte Borderourile de încasare a 
acestor documente de plată, care trebuie să fie stampilate şi 
semnate de bancă.

În cazul în care plata se efectuează prin acreditiv extern, 
trebuie ca la Dosarul Cererii de Plată beneficiarul să ataşeze copii 
după toate documentele solicitate de bancă pentru transferul 
sumelor respective (conform contractului de credit).

Pentru plăţile efectuate prin Trezorerie de către beneficiari se 
vor ataşa doar extrasele de cont.

b) INFORMAŢII CU CARACTER PUNCTUAL:

1.Cererea de plată trebuie să fie completată, datată, semnată 
(cu numele menţionat în clar) şi ştampilată de reprezentantul legal 
al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului 
proiectului.

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la 
ultima tranşă de plată trebuie să fie de minimum 20% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea 
finanţării nerambursabile solicitată de beneficiar pentru 
decontare la ultima tranşă de plată trebuie să acopere cel puţin 
valoarea avansului acordat.

GHID DE PROCEDURI

151



152

Valoarea cheltuielilor generale ale proiectului, cum ar fi:
- taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi;
- studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în 
legislaţia naţională; achiziţionarea de patente şi licenţe, este de 
maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (dacă 
proiectul prevede şi construcţii)/ maxim 5% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului (dacă proiectul nu prevede construcţii).

Pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale căror 
studii de fezabilitate au fost întocmite şi finanţate din alte fonduri 
comunitare sau bugetare, înainte de intrarea în vigoare a 
prevederilor HG 28/ 2008, costurile reprezentând actualizarea 
acestor studii nu vor depăşi 3% din valoarea costurilor de 
proiectare şi inginerie, cu menţinerea procentului de maximum 
10% din costurile generale ale proiectului.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute se pot utiliza doar pentru 
modificarea cantităţilor de lucrări în condiţiile prevăzute de HG nr. 
28/ 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi trebuie să se 
încadreze în limita sumei disponibile în bugetul proiectului. 

Pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute beneficiarul trebuie 
să prezinte în Dosarul Cererii de Plată următoarele documente:   

- actul adiţional încheiat între beneficiar şi constructor în 
care să se precizeze suma suplimentară pentru realizarea 
lucrărilor care va fi solicitată la plată în limita sumei disponibile în 
bugetul proiectului pentru „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”;

- actul adiţional încheiat intre beneficiar şi proiectant, dacă 
pentru reproiectare sunt necesare sume suplimentare care vor fi 
solicitate la plată în limita sumei disponibile în bugetul proiectului 
pentru „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”;
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- anexă la Proiectul tehnic cu partea reproiectată (unde este 
cazul). Anexa trebuie verificată de un verificator atestat pentru 
categoria şi clasa de importanţă a lucrării respective care aplică 
ştampila pe acest document. De asemenea, anexa va fi însoţită de 
referatul de verificare;

- dispoziţia de şantier pentru execuţia lucrărilor diverse şi 
neprevăzute  întocmită de proiectant şi semnată de inspectorul de 
şantier, beneficiar şi constructor; această dispoziţie de şantier este 
însoţită de memoriu justificativ întocmit de proiectant şi verificat 
de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul.

- antemăsurătoarea şi listele de cantităţi pentru lucrări 
suplimentare/ întocmite de proiectant;

Nota de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată şi 
ştampilată de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de 
şantier, de proiectant; să fie în conformitate cu ofertele financiare 
prezentate de furnizorul de servicii şi declarate câştigătoare.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul 
proiectului se decontează proporţional cu valoarea fiecărei tranşe 
de plată aferentă proiectului.

2. Documente emise de autorităţile de mediu, sanitar şi 
sanitar - veterinară se vor prezenta de către beneficiar la ultima 
cerere de plată, după finalizarea investiţiei realizată prin Program 
FEADR.

 Dosarul Cererii de Plată trebuie să aibă opis, iar documentele 
pe care le conţine trebuie numerotate, semnate şi ştampilate de 
către beneficiar. Pe fiecare pagină din dosarul cererii de plată 
trebuie să apară menţiunea „Program FEADR”. Copiile 
documentelor care sunt ataşate Dosarului Cererii de Plată trebuie 
să fie lizibile, având menţiunea „Conform cu originalul”. Toate 
documentele din Dosarul cererii de plată care au regim de 
document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.

3. Buletinele de analiză încorporate, certificatele de 
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calitate/ conformitate a materialelor folosite la lucrări/ 
buletinele de încercări şi agrementele tehnice sunt semnate, 
datate şi ştampilate de autoritatea emitentă.

Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate, 
semnate şi ştampilate de furnizorul de servicii şi de 
reprezentantul legal al proiectului. Beneficiarul trebuie să se 
asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare 
(valoarea din factură fără taxe recuperabile) se încadrează în 
liniile din bugetul proiectului, completând în Declaraţia de 
cheltuieli ataşată la dosarul cererii de plată încadrarea pe linii 
bugetare a cheltuielilor solicitate la plată. Cheltuielile care 
depăşesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli 
neeligibile prin Programul FEADR şi trebuie suportate de 
beneficiar.

GREŞELI  FRECVENTE :
- La cererile de rambursare documentele suport sunt 

incomplete;
- Pe documentele suport-facturi nu este bunul de plată, nu 

sunt defalcate sumele dacă se decontează doar parţial din proiect;
- Contractele încheiate cu furnizorii/ constructorii garanţiile  

nu  acoperă perioada de implementare a proiectului + 1 an;
- Furnizorii nu respectă standardul impus prin contract, 

reţinerile şi executarea acesteia când este cazul;
- Termenele de valabilitate a autorizaţiilor – de construire, a 

diriginţilor de şantier;
- Lipsa semnăturilor tuturor persoanelor responsabile pe 

situaţiile de plată; 
- Lipsa proceselor verbale de predare – primire a serviciului 

executat pentru contracte de consultanţă;
- Dirigintele de şantier nu verifică periodic calitatea lucrărilor 

prin probe la un laborator independent;
- Lipsa corelării activităţilor din situaţiile de lucrări cu 
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structura bugetului proiectului în special la raportările pentru 
cererile de rambursare;

- Exemplu săpături pentru drenaj – se raportează la 1.2;
- Săpătura de casete se raportează la 4.1;
- Din perioada de redactare a documentaţiei tehnice de 

atribuire. Ex: la lucrări se poate pune condiţia de eliminare a 
ofertelor sub 85% din valoarea iniţială;

- Alegerea unui diriginte de şantier care să supravegheze 
corect constructorul şi în interesul autorităţii contractante;

- Alegerea unei consultante sau prin resurse proprii să se 
verifice înainte de scoaterea la licitaţie a lucrărilor a preţurilor şi 
cantităţilor din partea scrisă cu cea desenată din PT;

- Alegerea unei firme de consultanţă sau prin resurse proprii a 
unui responsabil financiar al proiectului care să asigure elaborare 
cash flow, rapoartele ce însoţesc cererile de rambursare (vezi 
corelările cu bugetul proiectului), să înţeleagă corect sensul 
legislaţiei, a instrucţiunilor AM.
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IX. REFLECTAREA FONDURILOR
 EUROPENE ÎN BUGETELE LOCALE

Drumul către un proiect de succes porneşte din momentul 
concepţiei acestuia, scrierii cererii de finanţare şi semnării 
contractului dar nu se opreşte aici. Implementarea corectă este 
esenţială pentru succesul final.

Lucrurile importante ce trebuie avute în vedere în faza de 
scriere şi pregătire a proiectului au fost prezentate, dar mai 
reamintim câteva elemente de ordin financiar ce nu trebuie 
uitate pentru a nu avea probleme în implementare:

- Fundamentaţi cât mai realist bugetul proiectului, fără 
subdimensionări ale resurselor care pot crea probleme 
beneficiarului, dar nici supradimensionări.

- Includeţi toate cheltuielile absolut necesare pentru că 
bugetul trebuie să fie    fezabil, pentru aceasta trebuie stabilite şi 
estimate cât mai precis toate categoriile de cheltuieli necesare 
realizării obiectivelor. Orice omisiune esenţială duce în faza de 
implementare la solicitarea de modificări a bugetului, acceptate 
sau nu de finanţator.

- Nu supradimensionaţi cheltuielile peste strictul necesar – 
finanţatorii nu sunt dispuşi să finanţeze decât cheltuieli legate 
strict de funcţionarea proiectului!

- Estimaţi corect capacitatea beneficiarului (unităţii 
administrativ-teritoriale) de a gestiona proiectul.

- Asiguraţi co-finanţarea (contribuţia proprie) demonstrând 
că dispuneţi de resurse financiare suficiente care să asigure cel 
puţin procentul minim solicitat de finanţator, cheltuielile 
neeligibile şi sumele „punte” necesare până la rambursarea 
cheltuielilor.
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-  Găsiţi soluţii pentru asigurarea cofinanţării.
- Încercaţi să asiguraţi un nivel mai mare al cofinanţării decât 

procentul minim prevăzut de program – aceasta indică interes şi 
seriozitate – demonstrează că solicitantul este dispus să participe 
în proiect cu o parte mai mare din propriile resurse.

Asiguraţi-vă că:
- bugetul este clar şi suficient fundamentat;
- cheltuielile sunt absolut necesare;
- veniturile au o probabilitate mare de a fi obţinute.

Bugetul de proiect – reprezintă de fapt o reprezentare a 
proiectului din punct de vedere financiar şi atribuie valoare 
activităţilor prevăzute.

Bugetul proiectului, sursele de finanţare şi toate elementele 
de natură financiară ce se regăsesc în Cererea de finanţare şi 
Contractul de finanţare trebuie să „meargă mână în mână” cu 
bugetul local/judeţean al unităţii administrativ-teritoriale 
responsabile cu implementarea proiectelor.

De aceea este important să se demonstreze capacitatea 
organizaţiei de a suporta cota ce îi revine din totalul investiţiei (din 
costurile eligibile), costurile neeligibile şi costurile anuale de 
operare şi întreţinere.

Previziunile bugetare, prognoza veniturilor şi cheltuielilor 
unităţii administrativ-teritoriale trebuie să demonstreze gradul de 
sustenabilitate al proiectului.

Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii 
care se află în implementare în cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Agricole 
Comune şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente 
postaderare care funcţionează pe principiul rambursării 
cheltuielilor integrale sau parţiale, se cuprind integral în bugetul 
unităţilor administrativ-teritoriale.

Aceste sume se evidenţiază atât în buget în poziţii distincte de 
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clasificaţie, cât şi în anexe la bugetul ordonatorului principal de 
credite.

Ordonatorii principali de credite care implementează 
proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile 
postaderare vor reflecta, după caz, aceste fonduri şi în anexele 
referitoare la programele de investiţii.

De asemenea, la elaborarea bugetelor vor fi avute în vedere şi 
proiectele ordonatorilor secundari/terţiari, în concordanţă cu 
sumele din fişele de fundamentare  a proiectelor depuse de aceştia.

În vederea reflectării în buget a sumelor destinate proiectelor 
finanţate din fonduri europene postaderare, vor fi avute în vedere 
prevederile:

-O.U.G. nr. 64/2009 privind gestiunea financiară a 
instrumentelor structurale, precum şi Normele metodologice 
emise în aplicarea acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 2548/2009;

-O.U.G. nr. 74/2009 privind gestiunea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din F.E.G.A., F.E.A.D.R. şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi 
normele metodologice de aplicare;

-Reglementărilor specifice pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană”;

-Legii bugetului de stat.

De reţinut
În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale vor fi 

prevăzute toate fondurile publice, inclusiv cele pentru 
proiecte cu finanţare europeană.

La partea de venituri ale bugetului local sumele destinate 
finanţării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile postaderare prevăzute a fi încasate se 
înregistrează la capitolele:
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a) 21.42.02.20- „Subvenţii de la bugetul de stat către 
bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor 
finanţate de FEN postaderare”- sumele transferate de la bugetul 
de stat reprezentând cofinanţarea naţională, precum şi 
rambursările de TVA aferente cheltuielilor eligibile;

b) Pentru finanţarea din Fondul European de Dezvoltare 
Regională:

b1) 21.45.02.01.03- Fondul European de Dezvoltare 
Regională- Prefinanţare”;

b2) 21.45.02.01.01- Fondul European de Dezvoltare 
Regională- Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul 
curent”;

b3) 21.45.02.01.02- Fondul European de Dezvoltare 
Regională- Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii 
anteriori”;

c) Pentru finanţarea din Fondul Social European:
c1) 21.45.02.02.03- Fondul Social European- Prefinanţare”;
c2) 21.45.02.02.01- Fondul Social European - Sume primite 

în contul plăţilor efectuate în anul curent”;
c3) 21.45.02.02.02- Fondul Social European - Sume primite 

în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

d) Pentru finanţarea din Fondul de Coeziune:
d1) 21.45.02.03.03- Fondul de Coeziune- Prefinanţare”;
d2) 21.45.02.03.01- Fondul de Coeziune - Sume primite în 

contul plăţilor efectuate în anul curent”;
d3) 21.45.02.03.02- Fondul de Coeziune - Sume primite în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;
În cazul instituţiilor publice ale administraţiei publice locale 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii conturile prin 
care sunt derulate fondurile aferente proiectelor cu postaderare 

„

„

„

„
„

„

„
„

„
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sunt precizate la art. 35 alin (4) din O.M.F. nr. 2548/ 2009:
- contul 50.28.01 Disponibil din venituri reprezentând 

prefinanţarea pentru proiecte finanţate din instrumente 
structurale conform O.U.G. nr. 64/ 2009 al instituţiilor publice ale 
administraţiei publice locale finanţate integral din venituri 
proprii”;

- contul 50.10.01 Disponibil din venituri reprezentând 
prefinanţarea pentru proiecte finanţate din instrumente 
structurale conform O.U.G. nr. 64/ 2009 al instituţiilor publice 
subvenţionate din bugetul local”;

La partea de cheltuieli, din punct de vedere al clasificaţiei 
economice, sumele totale destinate finanţării proiectelor ce 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile se evidenţiază la 
Titlul VIII “Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile”, cod 56, la articolul corespunzător tipului de 
program derulat:

a) 56.01.01- Finanţare naţională”- creditele 
bugetare destinate efectuării plăţilor finanţate din sumele 
provenite din cofinanţarea naţională de la bugetul de stat şi de la 
bugetul local (contribuţia proprie);

b) 56.01.02- Finanţare de la Uniunea Europeană”- 
creditele bugetare destinate efectuării plăţilor finanţate din 
sumele provenite din contribuţia primită de la bugetul Uniunii 
Europene pentru finanţarea programului;

c) 56.01.03- Cheltuieli neeligibile”- creditele 
bugetare destinate finanţării cheltuielilor neeligibile aferente 
proiectului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Astfel, pentru un proiect al cărui obiectiv este realizarea unui 
drum, plata sumelor corespunzătoare se va realiza din contul 
24.84.02.56 „Drumuri şi poduri- Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile postaderare”, detaliate pe 
partea de execuţie pe cele trei aliniate.

„

„

„

„

„
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Conform prevederilor actelor normative în vigoare, 
fondurile nerambursabile postaderare se cuprind în 
secţiunea de dezvoltare. Art. 1 alin (4) şi (5) din Legea nr. 273/ 
2006:

„ (4) Veniturile secţiunii de dezvoltare: 
(...) e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi 

donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.
(5) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare,  sunt următoarele:
(...) b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

de postaderare;”
Legea bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 286/ 2010 la 

secţiunea 4 Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare pe anul 2011 art. 10 alin. (5) 
prevede: Fondurile aferente cheltuielilor (...) sunt cuprinse în 
bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul 
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare",  respectiv la capitolele şi  subcapitolele 
corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza 
fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, 
avizată de principiu din punctul de vedere al eligibilităţii 
activităţilor de către autoritatea de management/gestiune al/a 
programului/instrumentului/facilităţii.

» Cum se utilizează sumele din prefinanţare neutilizate 
până la finele exerciţiului bugetar în care au fost primite?

Art. 58 Legea nr. 273/ 2006 se precizează:
„(1^1) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, 

necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele 
exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se 
utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste 
fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la 
finalizarea proiectelor respective.

  Mai concret, sumele rămase neutilizate la finele anului 
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bugetar în excedent (contul 82.98.02) se aprobă în bugetul propriu 
de venituri şi cheltuieli (buget local) şi anume în faza de prognoză/ 
planificare şi aprobarea la venituri suma nu se prinde în buget, iar 
la cheltuieli sumele se evidenţiază la titlul 56 Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile postaderare”. Rezultă astfel un 
buget cu deficit.

În faza de execuţie, la venituri, pentru asigurarea echilibrului 
bugetar, se realizează transferul cu ordin de plată a sumelor din 
contul de exedent bugetar (82.98.02- cont contabil 5213) în contul 
de disponibil al bugetului local din anul curent (cont contabil 5211) 
la capitolul 40.02.14 Sume din excedentul anului precedent 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”.

ANGAJAREA, LICHIDAREA ŞI ORDONANŢAREA
 CHELTUIELILOR  AFERENTE PROIECTELOR

Prevederile Ordinului MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale se aplică şi în cazul cheltuielilor aferente proiectelor 
finanţate din fonduri structurale.

Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării 
atribuţiilor persoanelor, care au calitatea de ordonator de credite 
de atribuţiile persoanelor, care au calitatea de contabil.

Obiectivele normelor „ ALOP”
- să descrie prevederile privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare (documente, persoane 
implicate);

- să descrie conturile contabile pentru evidenţierea 
angajamentelor bugetare şi legale;

- să stabilească modul de raportare a angajamentelor 
bugetare şi legale.

„

„
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Scopul normelor „ALOP”
- aplicarea unitară a prevederilor legale cu privire la 

parcurgerea fazelor de execuţie a unei cheltuieli bugetare: 
angajare, lichidare, ordonanţare şi plată;

- să întărească disciplina în instituţiile publice prin 
angajarea, ordonanţarea şi plata de cheltuieli în limita creditelor 
bugetare aprobate;

- să crească responsabilitatea ordonatorilor de credite în 
utilizarea cu eficienţă a fondurilor publice;

- să preîntâmpine aplicarea de către organele abilitate de 
prevederile legii cu privire la sancţionarea ordonatorilor de credite 
care angajează cheltuieli peste nivelul maxim al creditelor bugetare 
aprobate. 

Ordonatorii de credite ai bugetelor sunt autorizaţi să 
angajeze, să lichideze şi să ordonanţeze cheltuieli pe 
parcursul exerciţiului bugetar, în limita creditelor bugetare 
aprobate, iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele 
autorizate care, potrivit legii, poartă denumirea generică de 
contabil.

- operaţiunile specifice sunt în competenţa ordonatorilor de 
credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de 
specialitate ale instituţiei publice;

- ordonatorii de credite pot delega această calitate 
înlocuitorilor de drept, secretarilor sau altor persoane 
împuternicite în acest scop.

Angajarea cheltuielilor
Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugete 

reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.
Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza 

creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit 
destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea 
instituţiilor publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
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Angajarea cheltuielilor publice îmbracă două forme de 
angajamente:

a) angajamentul legal  - faza în procesul execuţiei bugetare 
reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta 
o obligaţie pe seama fondurilor publice.

Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie 
publică, comandă, convenţie, contract de muncă, acte de control, 
acord de împrumut etc.

b) angajament bugetar - orice act prin care o autoritate 
competent, potrivit legii, afectează fonduri publice unor anumite 
destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate.

Este interzisă ordonatorilor de credite aprobarea unor 
angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi 
fonduri publice necesare plăţii acestora în cadrul exerciţiului 
bugetar, cu excepţia acţiunilor multianuale.

Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea 
angajamentelor bugetare şi, respectiv, a creditelor bugetare 
aprobate.

Angajamentele bugetare pot fi:
- angajament bugetar individual - este un angajament specific 

unei anumite operaţiuni noi care urmează să se efectueze.
- angajament bugetar global - este un angajament pentru 

cheltuieli curente de natură administrativă şi este aferent 
angajamentului legal provizoriu.

Circuitul documentelor privind angajarea 
- propunerea de angajare se întocmeşte de către 

c o m p a r t i m e n t u l  d e  s p e c i a l i t a te ,  d u p ă  c o n s u l t a re a  
compartimentului de evidenţă bugetară;

- propunerea cu toate documentele justificative se înaintează 
persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv 
propriu;
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- după aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu 
se supune aprobării de către ordonatorul principal de credite sau 
persoanele împuternicite.

Lichidarea cheltuielilor

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică 
existenţa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea 
sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale 
angajamentului legal pa baza documentelor justificative care 
atestă operaţiunile respective.

Verificarea existenţei obligaţiei de plată se realizează prin 
verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenţia 
creditorului, precum şi realitatea „serviciului executat” (bunurile 
au fost livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau, după 
caz, existenţa unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu, 
acord de împrumut, acord de grant etc.).

Determinarea sau verificarea existenţei sumei datorate 
creditorului se efectuează de către persoana împuternicită, prin 
dispoziţie, de ordonatorul de credite. Această fază se realizează 
prin aplicarea vizei „Bun de plată” de către persoana împuternicită.

Ordonanţarea cheltuielilor

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că 
livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate 
şi că plata poate fi realizată.

Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că 
există o obligaţie certă şi o sumă datorată, exigibilă la o anumită 
dată, şi în acest caz ordonatorul de credite poate emite 
„ordonanţarea de plată” pentru efectuarea plăţii.

Ordonanţarea de plată este datată şi semnată de ordonatorul 
de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţiuni, purtând, 
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totodată, semnătura persoanei desemnată să exercite controlul 
financiar preventiv.

Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele 
justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din 
compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea 
sumelor de plată, livrarea şi recepţionarea bunurilor, executarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor, existenţa unui alt titlu care să 
justifice plata, precum şi, după caz, înregistrarea bunurilor în 
gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia.

Plata cheltuielilor

Plata cheltuielilor este faza finală a execuţiei bugetare prin 
care instituţia publică este eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii 
- creditori.

Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului 
financiar - contabil în limita creditelor bugetare aprobate, deschise 
şi neutilizate sau a disponibilităţilor aflate în conturi, după caz.

Nu se poate executa plata :
- în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau 

repartizate ori disponibilităţile sunt insuficiente;
- când nu există confirmarea serviciului efectuat;
- când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are 

obligaţii;
- când nu există viză de control financiar preventiv pe 

ordonanţarea de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege.

În aceste condiţii ordonatorul de credite îşi asumă 
responsabilitatea efectuării plăţii, printr-o solicitare în scris şi pe 
propria răspundere.
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EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE

Înregistrarea contabilă a proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare se va face separat în sistemul 
contabil, folosind conturi analitice distincte pentru fiecare proiect 
în vederea reflectării surselor de finanţare, iar sistemul contabil 
utilizat, în partidă dublă, să fie în conformitate cu legislaţia 
naţională în vigoare. Înregistrările contabile şi cheltuielile aferente 
activităţilor din proiect trebuie să permită identificarea şi 
verificarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor proiectului.

Cheltuielile eligibile şi cele neeligibile trebuie înregistrate 
separat şi prezentate distinct în toate facturile, cu indicarea 
separată a TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile.

O.M.F. nr. 2169/ iunie 2009 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 
prin O.M.F. nr. 1917/ 2005, punctul A.16 prezintă Monografia 
înregistrării în contabilitatea beneficiarilor ce au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri 
externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget.



168

Exemplu:
Consiliul Judeţean X semnează un contract de finanţare 

nerambursabilă (postaderare) în luna februarie 2011 al cărui 
obiectiv este modernizarea/ reabilitarea unui drum judeţean ce va 
facilita accesul într-o zonă turistică importantă.

Durata contractului: 15 luni.
Valoare totală : 1.100.000 lei, astfel:
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Conform contractului de finanţare, valoarea prefinanţării 
acordate este de 139.500 lei, reprezentând maxim 15 % din 
valoarea totală eligibilă estimată a proiectului. 

Plafonul minim al cheltuielilor eligibile solicitate de 
Beneficiar pentru fiecare cerere de rambursare este echivalentul a 
20% din valoarea eligibilă a proiectului. Cheltuielile eligibile 
efectuate de către Beneficiar şi solicitate spre rambursare în cadrul 
ultimei cereri de rambursare, nu vor depăşi 25% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului.

De asemenea, suma acordată sub forma prefinanţării se 
recuperează integral şi progresiv prin aplicarea unui procent de 
20% din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de 
Beneficiar. Recuperarea prefinanţării se efectuează începând cu 
prima cerere de rambursare, astfel încât suma acordată să se 
recupereze integral, înainte de ultima cerere de rambursare.

Conform graficului de derulare a activităţilor pentru anul 
2011, respectiv graficului estimativ de depunere a cererilor de 
rambursare, suma necesară a fi prevăzută şi aprobată în buget în 
anul 2011 este de 885.500 lei (din care TVA 141.500 lei).

În anul 2011 s-a propus depunerea a patru cereri de 
rambursare:

- Cererea de rambursare nr. 1 în suma de 186.000 lei 
(minimum 20% din valoarea totală eligibilă) plus TVA- 35.400 lei - 
depusă în luna iunie 2011 şi cu termen de încasare luna august 
2011;

- Cererea de rambursare nr. 2 în suma de 186.000 lei 
(minimum 20% din valoarea totală eligibilă) plus TVA- 35.400 lei - 
depusă în luna septembrie 2011 şi cu termen de încasare luna 
august noiembrie 2011;

- Cererea de rambursare nr. 3 în suma de 186.000 lei 
(minimum 20% din valoarea totală eligibilă) plus TVA- 35.400 lei - 
depusă în luna octombrie 2011 şi cu termen de încasare luna 
august decembrie 2011;



- Cererea de rambursare nr. 4 în suma de 186.000 lei 
(minimum 20% din valoarea totală eligibilă) plus TVA- 35.300 lei - 
depusă în luna decembrie 2011 şi cu termen de încasare luna 
august februarie 2012;

La fiecare cerere de rambursare, calculul sumelor de încasat 
se prezintă astfel:

Valoarea eligibilă a cererii de rambursare: 186.000 lei;
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Pe surse de venituri, ţinând cont că în anul 2011 se ia în calcul 
încasarea a trei cereri de rambursare din cele patru ce se vor 
depune, suma de 885.500 lei se va compune din:

- prefinanţare: 139.500 lei;
- încasări din cereri de rambursare depuse: 435.240 lei, din 

care: contribuţie externă 362.700 lei şi contribuţie naţională 
72.540 lei;

- încasări din TVA rambursat/ recuperate: 106.200 lei;
- surse proprii (vărsăminte din surse/ venituri proprii): 

204.560 lei
În bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2011, fondurile 

aferente derulării proiectului pentru perioada februarie  
decembrie 2011 se vor reflecta, într-o formă simplificată, după cum 
urmează:

Reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni legate de 
proiect:

1. În data de 10 martie 2011 se primeşte de la Autoritatea de 
management prefinanţarea în suma de 139.500 lei:
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2. În data de 20 aprilie 2011 se acordă avans pentru furnizorul 
de imobilizări în suma de 80.000 lei:

3. În data de 25 mai 2011 furnizorul de imobilizări prezintă 
deviz de lucrări în suma de 150.000 lei, din care se recuperează 
parţial avansul în suma de 22.500 lei:
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Se achită factura:

4. În data de 25 mai 2011 se înregistrează factura 
reprezentând servicii dirigenţie de şantier în suma de 13.840 lei:

Se achită factura:

404 = % = 13.840,00 

Furnizori de active fixe  7702 
(cap. 84.02.01.03/art. 56.01.01 

= 232,61 

  Finanţare de la bugetele locale- contribuţie 
proprie 

  

  7702 
(cap. 84.02.01.03/art. 56.01.01 

= 1.511,94 

  Finanţare de la bugetele locale- contribuţie 
naţională 

  

  7702 
(cap. 84.02.01.03/art. 56.01.02 

= 9.885,70 

  Finanţare de la bugetele locale- contribuţie 
externă 

  

  7702 
(cap. 84.02.01.03/art. 56.01.03 

= 2.209,75 

  Finanţare de la bugetele locale- cheltuieli 
neeligibile (TVA) 
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5. În luna iunie 2011, o dată cu depunerea Cererii de 
rambursare nr. 1, se înregistrează sumele de primit :

Sumele solicitate la Cererea de rambursare nr. 1:

       Sume de primit din fonduri externe:

             Sume de primit din fonduri de la bugetul de stat:

Sume de primit din rambursare TVA:

6. În luna august 2011, sunt rambursate sumele solicitate:
Sumele din fonduri externe postaderare:
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Sumele din fonduri de la bugetul de stat:

Sumele din recuperare TVA:

Închiderea conturilor de cheltuieli (dacă este cazul), respectiv 
a contului de finanţare (7702) se realizează lunar, identic cu 
închiderea conturilor pentru finanţarea de la bugetul local.

Raportarea fondurilor externe nerambursabile în 
situaţiile financiare

- Bilanţ (conturile de disponibilităţi, creanţe, datorii şi 
capitaluri);

- Contul de rezultat patrimonial (conturile de venituri din 
finanţarea FEN postaderare şi contribuţia naţională, conturile de 
cheltuieli efective);

- Contul de execuţie bugetară – venituri (cap. 45 şi 42);
- Contul de execuţie bugetară – cheltuieli (titlul 56);
- Ct.4505 se raportează în Anexa 40 Situaţia activelor şi 

datoriilor financiare”;
- Anexa 40a rd. 338 (1,2,3,4,5);
- Anexa 40b rd. 194, 195, 196;
- Anexa 40c rd. 199 (1,2,3);
- Ct.4555.1 se raportează în Anexa 40a la rd. 478 – Datorii  

financiare;

„
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- Soldul ct. 8077 se raportează în Anexa 40 Situaţia activelor 
şi datoriilor financiare”:

- Ax 40 a  la rd. 345
- Ax 40 b  la rd. 193;

- Instituţiile nu raportează în Anexa 3, sumele rambursate în 
conturile de venituri ale bugetului de stat sau local; 

- Situaţia fluxurilor de trezorerie (conturi de disponibilităţi 
din FEN postaderare):  

 - plăţile efectuate de la titlul 56 se raportează la 
activitatea operaţională sau la activitatea de investiţii,  după caz 

   - ANEXA 40a, 40b, 40c (active şi datorii financiare);
-   ANEXA 27 începând cu trim.II 2010;
-   Politici contabile şi note explicative.

CONTROLUL ŞI AUDITUL, 
INSTRUMENTE LA DISPOZIŢIA BENEFICIARULUI

Beneficiari:  Autorităţi publice locale
- Auditul intern – primul nivel de asigurare că sistemele de 

management şi control funcţionează economic, eficient şi eficace.
- Controlul financiar preventiv propriu - al doilea nivel de 

asigurare că se respectă condiţiile de legalitate, regularitate şi 
încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare sau a 
creditelor de angajament aprobate.

- Echipa de implementare a proiectului /firma de 
consultanţă în cazul externalizării managementului de proiect - al 
treilea nivel de asigurare care urmăreşte respectarea aplicării 
legislaţiei naţionale în implementarea proiectului, coordonează 
implementarea activităţilor din proiect, urmăreşte respectarea 
calendarului activităţilor.

„
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Beneficiari: privaţi, ONG-uri, unităţi de cult, universităţi
- Echipa de implementare a proiectului/firma de consultantă 

în cazul externalizării managementului de proiect-primul nivel de 
asigurare că se respectă aplicarea legislaţiei naţionale în 
implementarea proiectului, a cerinţelor din contractul de 
finanţare, a reglementărilor şi instrucţiunilor Autorităţii de 
Management.

- Auditul extern contractat de beneficiar - pentru contractele 
finanţate prin POR, AM a elaborat o instrucţiune privind criteriile 
de calificare a auditorului independent precum şi categoriile de 
cheltuieli ce vor fi verificate şi documentele suport. Acesta 
reprezintă al doilea nivel de asigurare pentru beneficiar că a 
implementat corect proiectul.

Pista de audit – instrument comun 
folosit în scopuri diferite

1.  o planificare şi normare a activităţilor 
pentru  beneficiar

2.  o listă de verificare pentru auditor
         -  Denumire, număr proiect
         -  Obiectivele proiectului
         -  Echipa de proiect 
    -  Capitolele bugetare angajate pentru finanţarea 

proiectului sau sursele de finanţare în cazul beneficiarilor privaţi
          - Sursele de cofinanţare
          - Descrierea activităţilor proiectului

Elementele pistei de audit - formă tabelară

a)  Activitatea
b) Cine desfăşoară activitatea: poziţia ierarhică 

şi înlocuitorul său
c) Documentul primit şi poziţia celui ce-l primeşte
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d) Documentul generat şi cine semnează 
documentul generat

e) Timpul alocat activităţii
f) Unde se arhivează documentul 

Recomandări:
a) Elaboraţi pista de audit în special când aveţi mai multe 

proiecte ce se derulează în aceasi periodă
b) Elaboraţi piste de audit cât mai detaliate, pentru fiecare 

activitate declarată în cererea de finanţare

Implementarea proiectului = o provocare 
- Fundamentarea realistă a bugetului proiectului - estimarea 

eronată poate provoca presiuni asupra bugetelor beneficiarilor
- Estimarea corectă a perioadei de implementare a 

proiectelor - estimarea greşită conduce la acte adiţionale
- Estimarea corectă şi respectarea graficului de realizare al 

activităţilor şi a achiziţiilor – o estimare greşită conduce la 
întârzieri în finalizarea proiectelor

- Estimarea corectă privind capacitatea beneficiarului de a 
gestiona concomitent mai multe proiecte – presiune pe resursele 
umane ale acestuia

- Estimarea corectă privind capacitatea de a asigura 
resursele financiare necesare implementării proiectului – 
elaborarea unor cash-flow-uri realiste ţinând cont de toate 
resusele financiare de care dispun inclusiv prefinanţările şi 
rambursările.

- Estimarea corectă şi respectarea graficului de depunere a 
cererilor de rambursare 

- Utilizarea expertizei proprii în elaborarea documentaţiilor 
de atribuire pentru scurtarea termenelor

- Solicitarea unor garanţii  suficiente din partea 
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constructorilor pentru calitatea lucrărilor efectuate

Responsabilităţile beneficiarilor
- Să se asigure că respectă condiţiile de eligibilitate din ghidul 

solicitantului
- Să se asigure că proiectul va fi implementat în conformitate 

cu contractul de finanţare
- Să se asigure că sunt respectate prevederile ordinelor de 

cheltuieli eligibile
- Să utilizeze prefinanţarea primită în cadrul unui proiect 

numai pentru scopul proiectului
- Să respecte prevederile bugetului detaliat din contractul de 

finanţare
- Să asigure resurse financiare pentru acoperirea 

cheltuielilor neeligibile din proiect
- Să respecte graficul de rambursare din contractul de 

finanţare
- Să-şi actualizeze graficul cererilor de rambursare şi să-l 

transmită la OI/AM în termen de max. 30 zile după finalizarea 
procesului de achiziţie publică şi încheierea contractului de 
lucrări/furnizare care are ponderea cea mai mare în bugetul 
proiectului (Instrucţiunea nr. 59/2010)

- Să asigure elaborarea şi depunerea tuturor rapoartelor 
periodice prevăzute în contract.

- Să se asigure că managementul financiar –contabil este 
efectuat în conformitate cu legislaţia relevantă şi cerinţele specifice 
programului

- Să  respecte Instrucţiunile AM 
- Să informeze AM/OI în privinţa problemelor, deficienţelor, 

neclarităţilor, neregulilor apărute pe parcursul implementării 
proiectului

- Să acorde o mai mare importanţă managerului financiar 
al proiectului care:
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Administrează:  
- toate aspectele referitoare la bugetul şi contabilitatea  

proiectului; 
 - conturile bancare;   
 - rapoartele financiare;
Este responsabil de:  
- respectarea legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi 

financiar contabil;
-  respectarea clauzelor contractului;
- asigurarea corelării activităţilor derulate în proiect cu 

bugetul contractului de finanţare;         
 - asigurarea fluxului de numerar pentru derularea coerentă a 

plăţilor aferente  proiectului;
În domeniul controlului financiar 
- Evidenţa contabilă trebuie să permită identificarea uşoară a 

tuturor operaţiunilor specifice proiectului
- Trebuie asigurată o contabilitate analitică distinctă până la 

nivel de balanţă contabilă pentru operaţiunile specifice proiectului
- Din prefinanţarea primită se pot efectua plăţi numai pentru 

proiectul pentru care s-a primit, pentru cheltuielile eligibile şi TVA 
–ul aferent acestora.

- Asigurarea din bugetele/resursele proprii a sumelor 
necesare finanţării valorii  totale a proiectelor.

- În plus, beneficiarii publici să respecte ALOP, controlul 
financiar preventiv propriu.

Verificările efectuate de OI şi AM au în vedere: 
      - aspectele tehnice şi financiare ale derulării unui proiect.
Punct cheie - respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor 

publice  sau  a cerinţelor din contract pentru beneficiarii privaţi
Măsuri de accelerare a implementării proiectelor 
Legislativ:
• OUG 9/2010-privind aprobarea Programului de sprijin 
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pentru beneficiarii proiectelor, finanţate din instrumente 
structurale

• HG 606/2010-privind stabilirea unor măsuri de accelerare 
a implementării

• HG 874/2010 de completare a HG 264/2003 - privind 
stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriile, 
procedurile şi limitele pentru efectuarea de plăţi în avans din 
fonduri publice

• Legea nr. 278/2010 privind aprobarea OUG nr. 76/2010 
pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 

• Ordinul nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de 
autorizare a diriginţilor de şantier

Procedural, la nivel AMPOR – măsuri luate:
- Reducerea numărului de documente solicitate la dosarul 

cererii de rambursare, excluderea raportului de progres;
- Aplicarea verificărilor pe bază de eşantion la nivel de AM, 

prin utilizarea unei liste de verificare restrânsă;
- Modificarea clauzelor contractuale pentru domeniul 4.3 

astfel încât se poate gaja/ipoteca obiectul finanţării până la limita 
de 200000 euro;

- Acordarea integrală a finanţării de 200000 euro indiferent 
de nivelul contribuţiei proprii 

Procedural, la nivel AMPOR – măsuri propuse:
- Eliminarea obligativităţii ca fiecare cerere de rambursare să 

fie însoţită de un Raport de vizită la faţa locului = reducerea 
numărului de vizite; 

- Reducerea termenelor de verificare a cererilor de 
rambursare;

- Simplificarea modalităţii de verificare a achiziţiilor publice 

GHID DE PROCEDURI

181



de către AM.
Recomandări pentru beneficiari
- Prevedeţi clauze contractuale  asiguratorii
În elaborarea contractelor pentru servicii de proiectare:
- Clauze prin care proiectanţii răspund material în cazul în 

care în execuţia contractului de lucrări se dovedesc erori, omisiuni 
din proiectare.

- Clauze prin care se asigură că pe parcursul derulării 
lucrărilor proiectantul asigură asistenţa tehnică.

- Clauze prin care să se prevadă cine are dreptul de 
proprietate intelectuală asupra documentaţiei tehnico-economice. 

În elaborarea contractelor de lucrări:
- Alegerea unor clauze care să asigure respectarea principiilor 

de drept, dar care să acorde o marjă de mişcare suficient de largă 
beneficiarului - să poată rezilia contractul dacă se constată un mod 
defectuos de derulare a acestuia şi dacă aduce prejudicii riscând 
implementarea proiectului.

- Alegeţi cu atenţie factorii de evaluare – de evitat durata de 
execuţie a contractului ca şi factor de evaluare.

- Alegeţi cu atenţie dirigintele de şantier - să vă asigure că sunt 
respectate Ordinele de începere, cele de suspendare, programul de 
vizite al ISC etc.

- Solicitaţi în termenele prevăzute în contractul de finanţare 
încheierea de acte adiţionale.

- Asiguraţi-vă că oferta câştigătoare îndeplineşte toate 
condiţiile cerute de beneficiar în documentaţia de atribuire.

- Respectaţi momentul de la care sunt considerate cheltuielile 
eligibile conform prevederilor ordinelor de cheltuieli eligibile, 
ordinelor privind acordarea ajutorului de stat/de minimis, precum 
şi a prevederilor contractuale.

- Respectaţi instrucţiunile emise de către AM. 
- Asiguraţi o bună comunicare între departamentele tehnice 

şi cele financiare din instituţia dumneavoastră. 
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De ce reuşesc sau eşuează proiectele ?
Reuşita unui proiect depinde de măsura în care organizaţia 

iniţiatoare reuşeşte să evite (sau să reducă la minim) efectele 
acţiunii unor factori interni şi externi:

A. Factori interni 
- evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile pentru 

derularea proiectului; 
- planificarea defectuoasă a activităţilor din cadrul 

proiectului (sau a activităţilor de realizare a cererii de finanţare, 
ceea ce are un impact negativ asupra posibilităţilor de planificare şi 
de realizare a activităţilor din cadrul proiectului); 

- problemele legate de aprovizionare; 
- lipsa de resurse (fonduri sau personal calificat); 
- ineficienţa organizatorică.
B. Factori externi
- factorii naturali (dezastre naturale); 
- influenţe economice externe (de exemplu, modificarea 

nefavorabilă a cursului de schimb a monedei utilizate în cadrul 
proiectului); 

- reacţia oamenilor afectaţi de proiect; 
- lipsa de voinţă politică în implementarea unor măsuri de 

politică economică sau socială necesare pentru derularea în bune 
condiţii a proiectului; 

- nepotrivirea culturală dintre obiectivele şi activităţile 
proiectului şi mediul în care se desfăşoară proiectul, care apare ca 
urmare a necunoaşterii specificului local; astfel de neconcordanţe 
duc la respingerea proiectului de către beneficiarii cărora le este 
adresat proiectul.
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X. APLICAREA STANDARDELOR 
INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE 
PENTRU SECTORUL PUBLIC (IPSAS) PRECUM 
ŞI A STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE 
RAPORTARE FINANCIARĂ (IFRS)

În prezent, contabilitatea a evoluat pe o altă treaptă a 
cunoaşterii, proces determinat de schimbările profunde care au 
avut loc, sub influenţa procesului de globalizare.

Contabilitatea, ca ştiinţă, s-a perfecţionat astfel încât să 
răspundă cerinţelor informaţionale ale momentului, aceasta 
implicând schimbare, adoptarea unui limbaj comun de raportare 
financiară în scopul dezvoltării compatibilităţii la nivel 
internaţional, un rol important în realizarea acestui obiectiv îl au 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. (IFRS).

Comisia Europeană s-a angajat să modernizeze şi să 
îmbunătăţească sistemul contabil din Uniunea Europeană în 
conformitate cu evoluţiile recente, care pun accent pe transparenţă 
şi acurateţe. În anul 2002, Comisia Europeană a adoptat decizia 
asupra modernizării sistemului contabil propriu, respectiv 
trecerea de la contabilitatea de numerar (cash), la cea de 
angajamente (accrual accounting), pentru a furniza o imagine mai 
clară a activelor şi datoriilor la un moment dat.   

Nevoia de convergenţe şi armonizări privind contabilitatea 
instituţiilor publice din România cu Regulamentele Europene şi 
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
a rezultat dintr-o serie de responsabilităţi  pe care ţara noastră şi 
le-a asumat pentru a deveni ţară membră a Uniunii Europene. 

Multitudinea şi complexitatea informaţiilor care trebuie 
procesate şi publicate conform IFRS  a condus la crearea de 
Standarde Internaţionale de Contabilitate şi pentru sectorul public 
(IPSAS). Uniunea Europeană a decis să aplice IPSAS din anul 2005, 
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ca referinţă pentru întocmirea situaţiilor financiare din 
contabilitatea proprie.

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSASB) elaborează Standardele 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) 
care reglementează cerinţele de raportare financiară pentru 
guverne şi alte entitătiale sectorului public. IPSAS-urile reprezintă 
cea mai bună practică internaţională de raportare financiară 
pentru entităţile din sectorul public. Ele se aplică situaţiilor 
financiare de uz general întocmite pe baza contabilităţii de 
angajamente şi contabilităţii de casă, după caz. În multe cazuri, 
aplicarea cerinţelor IPSAS-urilor va duce la o creştere a gradului de 
încredere şi transparenţă a rapoartelor financiare întocmite de 
către guverne şi agenţiile lor.

Principalele cerinţe ale reformei:
- Accentuarea procesului de descentralizare 

financiară şi decizională a instituţiilor;
- Creşterea complexităţii activităţii IP şi a 

ponderii activităţilor cu caracter economic;
- Armonizarea planului de conturi şi a situaţiilor 

financiare ale IP cu cele ale societăţilor comerciale;
- Armonizarea sistemului contabil al IP cu 

reglementările internaţionale;
- Modificarea clasificaţiei bugetare în vederea 

evaluării performanţelor în utilizarea banilor publici 
(bugete pe programe);

- Intoducerea obligativităţii conducerii 
contabilităţii de gestiune pentru urmărirea 
costurilor aferente programelor prevăzute în buget.

Standardele IPSAS sunt destinate a fi aplicate de toate 
entităţile din sectorul public, guvernele naţionale, regionale, 
administraţiile locale şi entităţi guvernamentale, exceptând 
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entităţile economice de stat care trebuie să aplice standardele IFRS.
Standardele IPSAS conduc la o îmbunătăţire semnificativă a 

calităţii situaţiilor financiare publicate de instituţiile publice, la o 
evaluare mai informată a deciziilor care afectează resursele 
statului, determinând creşterea transparenţei şi responsabilităţii, 
aceste standarde sunt fiabile, stabilite de manieră independentă, 
prin procedura foarte riguroasă şi susţinută de organizaţiile 
contabile profesioniste internaţionale. În prezent sunt un vigoare 
41 de Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS), 8 Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi 21 Standarde 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS).

Pentru sectorul public au fost adoptate următoarele 
stardarde: IPSAS, (IPSAS1 - IPSAS2) inspirate din standardele IFRS 
cum sunt: IPSAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare; IPSAS 2 
Tabloul fluxurilor de numerar; IPSAS 3 Surplusul sau deficitul net al 
perioadei, erori şi modificări fundamentale în politicile contabile; 
IPSAS 4 Efectele modificărilor ratelor de schimb valutare; IPSAS 5 
Costul îndatorării; IPSAS 6 Situaţiile financiare consolidate şi 
contabilitatea entităţilor controlate; IPSAS 7 Contabilitatea 
investiţiilor în entităţi asociate; IPSAS 8 Raportarea financiară a 
participaţiilor în societăţile mixte; IPSAS 9 Veniturile din tranzacţii 
comerciale; IPSAS 10 Raportarea financiară în economiile 
hiperinflaţioniste; IPSAS 11 Contractele de construcţii; IPSAS 12 
Stocuri; IPSAS 13 Leasing; IPSAS 14 Evenimente ulterioare datei 
închiderii exerciţiului; IPSAS 15 Instrumente financiare: conţinut şi 
prezentare; IPSAS 16 Investiţii imobiliare; IPSAS 17 Proprietăţi, 
plantaţiile şi echipamentele; IPSAS 18 Raportarea pe segmente; 
IPSAS 19 Provizioane, active şi datorii contingente; IPSAS 20 Părţile 
afiliate.

Au fost revizuite din acestea 11 standarde IPSAS, în scopul 
luării în considerare a schimbărilor care au intervenit în 
standardele IFRS .

Printre cele mai semnificative modificări impuse de 

 

186



standardele IPSAS putem prezenta următoarele: aplicarea 
principiului patrimoniului care presupune înregistrarea 
imobilizărilor la activ şi armonizarea lor în fiecare an; aplicarea 
principiului prudenţei care impune recunoaşterea de provizioane; 
prezentarea situaţiilor financiare în număr de cinci: situaţia 
p o z i ţ i e i  f i n a n c i a re / b i l a n ţ u l ,  s i t u a ţ i a  p e r fo r m a n ţ e i  
financiare/contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de 
trezorerie, situaţia modificărilor activelor nete /capitalurilor 
proprii, anexele la situaţiile financiare; trecerea de la contabilitatea 
de casă la contabilitatea de angajamente.

Reforma contabilităţii publice a avut consecinţe pozitive la 
nivel macroeconomic în România cum ar fi: creşterea 
responsabil ităţi i  ordonatorior de credite;  creşterea 
responsabilităţii funcţionarilor publici; organizarea analitică a 
contabilităţii publice; o mai bună gestionare a banilor publici; 
armonizarea sistemelor din România cu cele ale Uniunii Europene; 
transparenţa informaţiilor publice, concomitent cu creşterea 
încrederii în statutul funcţionarului public; adoptarea unor noi 
principii în contabilitatea publică, precum principiul prudenţei 
care presupune previzionarea pierderilor probabile, principiul 
independenţei exerciţiilor, obligatoriu de aplicat într-o 
contabilitate de angajamente.

Informaţiile contabile prezintă avantaje faţă de alte surse, 
întrucât au grad ridicat de credibilitate în raport cu celelalte surse 
de informaţii. Finalitatea contabilităţii publice este de a garanta 
obţinerea imaginii fidele asupra situaţiei poziţiei financiare, a 
performanţei financiare, dar şi asupra fluxului de trezorerie şi 
execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, lucru care în mare parte 
s-a realizat în România, dar procesul nu este încheiat.

Conceptul de armonizare în domeniul contabil desemnează 
procesul de aliniere, compatibilizare, de exemplu pe plan 
european, s-a realizat armonizarea contabilităţii instituţiilor 
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publice cu prevederile Regulamentului financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţii Europene (nr.1605/2002) şi ale 
Regulamentului Comisiei Europene   privind regulile detaliate de 
implementare a Regulamentului financiar (nr.2342/2002).

Schimbările în cadrul contabilităţii publice în România au fost 
profunde în scopul atingerii obiectivului de armonizare cu 
standardele IPSAS şi de conformitate cu directivele europene de 
contabilitate. Contabilitatea publică în România va suporta în 
continuare modificări în scopul apropierii într-o măsură mai mare 
de standardele internaţionale, astfel încât să nu fie numai 
armonizată, ci conformă cu IPSAS.

Prin implementarea standardelor în România se vor realiza 
următoarele: contabili de calitate fără de care nu există o bună 
competitivitate şi un cadru precis; un sistem de control intern la 
nivelul fiecărei structuri organizatorice, un sistem de standarde 
impus care trebuie să fie auditat, ceea ce va permite corectarea 
eventualelor disfuncţionalităţi, un sistem de informaţii 
comparative, o contabilitate certificată în vederea asigurării 
performanţei financiare, ameliorarea comunicării financiare în 
vederea gestionării eficiente a fondurilor publice.  

Concluzia desprinsă privind calitatea informaţiilor furnizate 
prin situaţiile financiare poate şi trebuie să fie îmbunătăţită 
continuu pentru a furniza informaţii relevante, credibile şi totodată 
pentru a asigura comparabilitatea între perioadele de raportare, 
dar şi între entităţi publice din aceeaşi ţară sau din ţări diferite, 
precum şi comparabilitatea conturilor naţionale între state. 

Acest deziderat se poate realiza prin creşterea în continuare a 
gradului de convergenţă cu IPSAS, prin: 

- adaptarea formatului de bilanţ şi cont de rezultat economic 
în acord cu cerinţele standardului; 

- întocmirea fluxului de trezorerie prin utilizarea celor două 
metode: metoda directă şi metoda indirectă, prevăzute de 
standard; 
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- prezentarea unor informaţii suplimentare în notele la 
situaţiile financiare referitoare la: modificările bugetului iniţial, 
erorile perioadelor anterioare, dată la care situaţiile financiare au 
fost autorizate pentru emitere/depunere etc.; 

- îmbunătăţirea normelor naţionale referitoare la: 
evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situaţiilor 
financiare, evenimente care nu conduc la ajustarea situaţiilor 
financiare, efectuarea reevaluării pentru întreaga clasă din care 
face parte activul reevaluat, prezentarea metodelor pentru calculul 
deprecierii activelor, introducerea activelor şi datoriilor 
contingente etc. 

Urmare vizitelor de studii efectuate de membrii ADECJR în 
cadrul proiectului „Management financiar performant al 
fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă al 
unităţilor administrativ teritoriale”, în două ţări din UE cu 
experienţă în domeniul accesării şi fondurilor europene şi aplicarea 
standardelor internaţionale de contabilitate şi a situaţiilor de 
raportare financiară, s-a desprins concluzia că alinierea la 
standardele internaţionale este un proces în plină desfăşurare  şi în 
ţările vizitate, respectiv Olanda şi Letonia.  

 În Letonia,  având  în vedere  Regulamentul (CE) nr. 
1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului / 2002 
privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, 
situaţiile financiare la nivelul conducerii centrale şi locale precum 
şi la nivelul entităţilor aflate în relaţie directă cu acestea sunt 
supuse standardelor IPSAS ce au la bază contabilitatea pe bază de 
angajamente, cu o singură excepţie: veniturile din taxe. Rapoartele 
de execuţie bugetară au la bază contabilitatea pe bază de numerar.

În perioada actuală, când majoritatea veniturilor entităţilor 
publice din sectorul public derivă din tranzacţii non-schimb, 
incluzând impozitele directe şi  indirecte,  granturile 
guvernamentale, nu a fost posibilă adaptarea modificată a 
standardelor IAS existente şi a trebuit creat un standard de sine 
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stătător, impunându-se adaptarea standardelor la un numitor 
comun pentru a obţine consens.

Privind în perspectivă este nevoie de o analiză pentru a 
sprijini dezvoltarea viitoare a standardelor şi pentru a ghida 
deciziile de punere în aplicare. Proiectul cadru conceptual IPSAS 
va aborda această problemă şi ar putea duce la îmbunătăţirea 
standardelor şi progres substanţial privind punerea în aplicare a 
IPSAS.

În Olanda, Guvernul a experimentat adoptarea sistemului 
pe bază de angajamente prevăzute de IPSAS. Ministrul de Finanţe 
a supus examinării de către Parlament a acestei iniţiative pilot în 
octombrie 2008, căutând să demonstreze că, contabilitatea pe 
bază de angajamente este mai folositoare ministerelor decât 
sistemul contabil actual bazat pe (angajamente) obligaţii de plată 
pe bază de numerar. Ministrul a decis să extindă sistemul actual de 
obligaţii de plată pe bază de numerar precum şi informaţiile 
nefinanciare din buget şi raportul anual. Contabilitatea de 
angajamente a fost deja adoptată de agenţii, ONG-uri şi alte 
organizaţii guvernamentale de afaceri.

Aplicarea standardelor a atins parţial rezultatul său 
intermediar din ţările membre care au adoptat şi de punere în 
aplicare a contabilităţii de angajamente bazate pe standardele de 
contabilitate.  Acesta este un proces în curs de desfăşurare,  peste 
optzeci de ţări s-au angajat în continuarea punerii în aplicare a 
standardelor IPSAS pe bază de angajamente sau similare pe 
parcursul ultimilor zece ani. 
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XI. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN 
GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ÎN 
STATELE EUROPENE (CU PRECĂDERE ÎN 
OLANDA ŞI LETONIA)

În cadrul proiectului „Management financiar performant al 
fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă al 
unităţilor administrativ teritoriale”, implementat de Asociaţia 
Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România 
(ADECJR), s-au desfăşurat două vizite de studiu în Regatul Ţărilor 
de Jos-Olanda  şi, respectiv,  în Letonia, cu participarea unui număr 
de 50 de membri ai ADECJR , respectiv directori economici / 
personal din cadrul direcțiilor economice din consiliile județene din 
România.

Analizând rapoartele aferente celor două vizite de studii, 
putem aprecia că acestea au fost foarte utile pentru participanţi, din 
prezentările făcute de gazde s-au reţinut aspectele pozitive din 
practica celor două ţări, dar şi unele aspecte negative care au 
determinat unele probleme în implementarea proiectelor finanţate 
din fondurile structurale.

Aspecte privind modul de accesare şi implementare 
a fondurilor europene în Letonia şi Olanda

- În Letonia este o singură Autoritate de Management pentru 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune;

- Autoritatea de Management are responsabilităţi în ceea ce 
priveşte planificarea strategică a fondurilor structurale, 
organizarea cadrului de implementare al instrumentelor de 
preaderare cât şi al celor postaderare, sistemul de gestionare şi 
control al fondurilor structurale (cadrul instituţional, politici şi 
regulamente de implementare, sistemul de management al 
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informaţiei, aspecte juridice etc.). Sistemul de management al 
informaţiei este un sistem centralizat utilizat pentru 
monitorizarea modului de absorbţie al fondurilor europene, atât 
ca instrument de raportare cât şi ca instrument de analiză al 
informaţiei, (sistem care nu este public).

- La nivel naţional există o comisie de monitorizare pentru 
cele 3 programe operaţionale, ai cărei membri provin din toate 
instituţiile implicate în gestionarea fondurilor europene din 
regiunile Letoniei, ONG-uri şi parteneri sociali. Comisia de 
monitorizare adoptă decizii asupra procedurilor scrise şi stabilesc 
criteriile de evaluare a proiectelor, acestea fiind: administrative, de 
eligibilitate şi de calitate. Comisia de Monitorizare are două 
subcomisii, pentru Fondul Social European şi respectiv pentru 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul de 
Coeziune.

- Evaluarea cererilor de finanţare se realizează de către 
Comisia de Evaluare a proiectelor în funcţie de cele trei tipuri de 
criterii menţionate anterior;

- Evaluarea tehnică a unui proiect este realizată de 
experţi externi. Pentru fiecare proiect evaluat trebuie să existe 
două opinii care să coincidă. În situaţia în care doi evaluatori au 
opinii diferite asupra unui proiect, se va solicita o a treia opinie.

- Ministerul de Finanţe coordonează şi activitatea 
Biroului de Monitorizare a Achiziţiilor. Acesta are atribuţii în 
controlul ex-ante al procedurilor de achiziţii publice desfăşurate 
de către beneficiari (efectuată pe bază de eşantion) precum şi în 
soluţionarea contestaţiilor. După semnarea contractului de 
finanţare, fiecare beneficiar depune la OI un plan de achiziţii.

- Există un Birou de Monitorizare al Achiziţiilor publice 
care stabileşte un plan anual de verificare, pe baza acestor planuri 
de achiziţii depuse de beneficiari. În cadrul acestui birou există 
persoane angajate în cadrul unui contract de asistenţă tehnică, 
persoane care au atribuţii de control ex ante al procedurilor de 
achiziţii publice desfăşurate de beneficiari. Există proiecte de 
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anvergură pentru care achiziţiile publice sunt verificare în 
proporţie de 100% dar ca pondere în totalul procedurilor 
desfăşurate pe proiecte finanţate din fonduri europene 
aproximativ 3% sunt verificate de acest birou.

- Referitor la lucrările suplimentare, în cazul apariţiei 
unor astfel de situaţii se organizează proceduri distincte de 
achiziţie

- Autoritatea de Management a subliniat importanţa 
stabilirii unui conţinut mai general al programelor operaţionale 
aprobate de Comisia Europeană, astfel încât acesta să nu necesite 
modificări în perioada de programare. Acesta a fost printre alte 
unul din aspectele care a contribuit la succesul obţinut de Letonia 
în accesarea fondurilor europene (81% - nivel de contractare şi 
37% - grad de absorbţie, respectiv plăţi efectuate către beneficiari, 
din care 24% declarate către Comisia Europeană).

- Aspecte esenţiale constatate: strategie de dezvoltare 
unificată, proceduri unitare de implementare, sistem de 
implementare simplificat, criterii clare de selecţie a proiectelor, 
direcţionarea fondurilor pentru finanţarea unor investiţii şi 
contractarea unor proiecte complementare (fondurile structurale 
având un rol semnificativ în măsurile de combatere a crizei 
economice).

- Alte aspecte importante: un accent deosebit acordat 
etapei de programare şi evaluării ex-ante, resurse umane 
calificate, metodologie clară a conţinutului programelor 
operaţionale şi definirea rezultatelor şi, mai ales, o comunicare 
activă cu Comisia Europeană şi deţinătorii de interese de la nivel 
naţional în vederea prevenirii unor negocieri oficiale prelungite.

- De remarcat sunt, totodată, termenele reduse de 
evaluare şi contractare a proiectelor şi respectiv de procesare a 
cererilor de rambursare. Termenul de evaluare al unei cereri de 
finanţare este de maximum 3 luni (de la depunerea cererii de 
finanţare până la contractare) iar termenul de verificare al unei 
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cereri de rambursare este de 20 de zile. 
- Referitor la verificarea pe teren, vizitele sunt stabilite de OI 

(instituţiile de cooperare) în funcţie de riscurile identificate (o 
vizită pentru un proiect cu risc minim).

- Datorită crizei economice, au fost adoptate o serie de 
măsuri printre care au fost menţionate diminuarea contribuţiei 
bugetului de stat (considerându-se că responsabilizarea 
beneficiarului este direct proporţională cu cuantumul contribuţiei 
proprii, cu cât este mai mare contribuţia proprie cu atât 
beneficiarul va depune eforturi susţinute pentru implementarea în 
bune condiţii a proiectului) sau mărirea TVA-ului de la 18% în anul 
2009 la 22% în prezent.

- Au fost proiecte deja pregătite înaintea unei perioade de 
programare, sistem stabil, reguli unitare, persoane competente şi 
reguli clare de disciplină financiară.

- Politica de Dezvoltare Rurală în Letonia vizează câteva 
obiective, printre care au fost menţionate creşterea competitivităţii 
şi nivelului salarial al fermierilor, creşterea competitivităţii 
sectorului agricol în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, 
îmbunătăţirea infrastructurii în mediul rural şi aducerea acestora 
la standardele mediului urban, diversificarea oportunităţilor de 
angajare în mediul rural, crearea unor comunităţi rurale puternice 
şi sustenabile, implementarea acquis-ului comunitar astfel încât să 
existe oameni prosperi în arii sustenabile;

- Referitor la verificarea cererilor de rambursare, pentru 
a reduce cât mai mult termenele, se procedează de regulă la o 
verificare parţială a cererii de rambursare pe baza căreia se 
avizează 70% din suma solicitată la rambursare şi după finalizarea 
procesului de verificare se acordă beneficiarului şi diferenţa de 
30%.

- Importanța adoptării unui cadrul naţional strategic de 
referinţă bazat pe nevoi sectoriale reale, colectate în prealabil prin 
studii, analize situaţionale precum şi definirea unor obiective 
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globale, specifice şi operaţionale clare, stabilirea unor indicatori de 
program specifici, măsurabili şi realişti, a unor criterii de selecţie 
stabile astfel încât să nu se introducă condiţii noi în timpul 
procesului de implementare. 

- Existenţa unei documentaţii de accesare a fondurilor cât 
mai flexibilă previne apariţia problemelor în implementare. Cu 
toate acestea, există probleme în implementare, iar cele mai 
frecvente sunt neregulile în procedurile de achiziţii publice. 
Prevenirea acestora se face prin consultări, verificări ex-ante a 
documentaţiilor de atribuire şi monitorizare regulată.

- Referitor la problemele întâmpinate în implementare au 
fost nominalizate: asigurarea cofinanţării (aspect soluţionat prin 
apelarea la linii de credit) şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii 
publice. 

- Au mai fost implementate proiecte finanţate din FSE ce au 
vizat instruirea angajaţilor, organizarea de seminarii, schimburi de 
experientă şi reconversii profesionale.

- În ceea ce priveşte programul de cooperare transfrontalieră 
Letonia – Lithuania au fost derulate proiecte ce vizează reînnoirea 
tradiţiilor prin crearea unor centre de arte şi meserii precum şi a 
unor ateliere meşteşugăreşti.

- Referitor la activitatea de voluntariat din comunitate au fost 
menţionate activităţile de ecologizare a râurilor interne, activităţi 
la care participă şi diverse ONG-uri.

- În Olanda, la nivel naţional, există 4 zone mari (regiunile de 
nord, vest, sud şi est), la nivelul fiecăreia existând câte o Autoritate 
de Management. În regiunea de vest, Autoritatea de Management 
cu sediul la Rotterdam iar organismele intermediare sunt 
constituite la nivelul celor 4 oraşe mari (Municipiul Amsterdam, 
Municipiul Rotterdam, Municipiul Haga şi Municipiul Utrecht) şi al 
celor 4 provincii (Flevoland, Utrecht, Nordul Olandei şi Sudul 
Olandei), acestea putând fi şi organisme intermediare, şi 
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beneficiari ai fondurilor europene, prin departamente diferite.  
- Autorităţile publice au un Departament de Dezvoltare 

Economică, atribuţiile acestui departament constând în activităţi 
de lobby pe regulamente şi politici, în relaţia cu Uniunea 
Europeană, reţele şi cooperare europeană, elaborarea de proiecte 
şi iniţiative precum şi gestionarea fondurilor europene (finanţări). 

- Referitor la depunerea de proiecte, în timpul întâlnirii a 
existat precizarea că spre deosebire de alte ţări, în Regatul Ţărilor 
de Jos – OLANDA există un sistem deschis, orice instituţie putând 
aplica pentru accesarea de fonduri europene.

- În plus, există o bază de date pentru toată regiunea în 
care oricine poate introduce date iar fiecare aplicant poate accesa
această bază de date (utilizând o parolă) pentru a vedea care este 
stadiul evaluării proiectului depus sau stadiul verificării unei cereri 
de rambursare. La depunerea unei aplicaţii, beneficiarul primeşte 
un token, o parolă şi un certificat pentru semnătura digitală. De 
asemenea, baza de date include şi un forum de discuţii pentru 
beneficiari (pentru a putea discuta online anumite aspecte 
referitoare la implementarea proiectelor).

- Printre responsabilităţile departamentului au fost 
menţionate: furnizarea de informaţii şi consultanţă pentru 
instituţiile interesate să acceseze fonduri europene, scrierea de 
cereri de finanţare şi depunerea de aplicaţii, negocieri pentru 
accesarea de granturi, precum şi suport legal în ceea ce priveşte 
relaţia cu Comisia Europeană. În cadrul departamentului există o 
segregare de responsabilități în ceea ce priveşte managementul 
proiectelor accesate de instituţie şi coordonarea proiectelor 
depuse de alţi beneficiari.

- La nivelul fiecărui oraş există o comisie de evaluare 
(steering committee) care are membrii atât din Guvern cât şi din 
diverse universităţi. Criteriile de evaluare sunt corelate cu 
priorităţile naţionale, fiind punctată de asemenea relevanţa faţă de 
politicile locale şi plus valoarea proiectului. În perioada anterioară 
de programare au avut în implementare un număr mare de 
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proiecte cu valoare mică dar care au fost dificil de gestionat, motiv 
pentru care în această perioadă de programare (2007 - 2013) a fost 
impusă o valoare minimă astfel încât să existe un număr mai mic de 
proiecte de anvergură. Fondurile au fost alocate pentru creşterea 
cunoaşterii, inovării şi antreprenoriatului, creşterea atractivităţii 
regiunilor şi creşterea atractivităţii oraşelor. 

- În afara sistemului deschis prin care orice instituţie poate 
aplica, un alt factor ce a contribuit la gradul ridicat de absorbţie al 
fondurilor europene a constat în campania de promovare
organizată la începutul perioadei de programare prin care s-au 
asigurat că se vor depune suficiente proiecte. Au fost organizate 
evenimente de informare la care au fost invitaţi să participe 
antreprenori, agenţii guvernamentale, instituţii nonprofit etc. 

- La semnarea contractului de finanţare, se organizează 
întâlniri cu beneficiarii pentru a discuta aspecte referitoare la 
implementare şi în special despre procedurile de achiziţii publice, 
respectarea legislaţiei naţionale şi a regulamentelor europene 
(achiziţiile publice reprezentând cauza aplicării unor corecţii 
financiare). 

- În implementare raportările se depun de două ori pe an 
în format digital, prin completarea unei aplicaţii ce include date 
financiare. Cererea de rambursare se depune online în baza unei 
semnături digitale. Fiecare raport este verificat, comparat cu 
propunerea iniţială, cu prevederile contractului de finanţare, 
regulamentele europene precum şi cu regulile ajutorului de stat.

- În procesul de avizare a cheltuielilor solicitate la 
rambursare, se utilizează liste de verificare. În cazul în care se 
constată probleme pe o procedură de achiziţie publică, această 
cheltuială nu este declarată Comisiei Europene. Bugetul aprobat se 
respectă în implementare lucrările suplimentare nefiind 
considerate cheltuieli eligibile (acestea sunt suportate din 
bugetul autorităţilor locale).

- La semnarea contractului de finanțare, beneficiarii 
primesc o prefinanţare în cuantum de 10% şi după ce 

 

, 

, 



198

cheltuiesc 10% din valoarea totală a proiectului primesc o 
tranşă de 30%, ulterior 40% şi respectiv tranşa finală de 20%.

- Taxa pe valoare adăugată este rambursată de la bugetul de 
stat. Perioada de verificare a cererii de rambursare este de 2 – 
3 săptămâni, după această perioadă fiind efectuate plăţile către 
beneficiari.

- Referitor la verificarea pe teren a proiectelor, există 
obligativitatea OI-urilor de a efectua o singură vizită dar practic se 
efectuează 3 – 4 vizite în funcţie de anvergura proiectului sau de 
riscurile identificate. 

În  cadrul  întâlnir i lor  au fost  discutate  câteva 
aspecte/exemple de bună practică care ar putea fi replicate în 
România în vederea îmbunătățirii modului în care sunt gestionate 
fondurile structurale și care ar putea contribui la o creștere a 
gradului de absorbție al acestora, după cum urmează: 

a) Crearea unui sistem stabil şi unitar de gestionare a 
fondurilor structurale, prin înființarea unei singure Autorități 
de Management cu atribuții de elaborare politici și programe 
(stabilire priorități de dezvoltare și diminuare discrepanțe inter și 
intraregionale, elaborare proceduri unitare simplificate şi reguli de 
disciplină financiară, metodologii clare privind conținutul 
programelor operaţionale, comunicare activă cu Comisia 
Europeană şi raportare, evaluare programe operaţionale etc.), 
instituție care să gestioneze toate programele operaționale; 
crearea unor organisme intermediare la nivel regional/local în 
funcție de specificul programului operațional cu atribuții de  
evaluare proiecte, contractare, monitorizare și verificare; 
reducerea numărului de instituții implicate în procesul de 
verificare a cererilor de rambursare (practic crearea unui singur 
nivel de verificare) ar conduce la reducerea timpului de procesare a 
cererilor de rambursare şi, implicit, efectuarea plăților în timp util 
ceea ce ar asigura un flux de disponibil mai eficient şi o creștere a 
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gradului de absorbţie;
b) Stabilirea unor criterii clare de selecție a proiectelor şi 

a unor ghiduri unitare simplificate; Încurajarea proiectelor 
integrate care să presupună o corelare a investițiilor (ex. un proiect 
ce vizează reabilitarea unui tronson de drum să includă și lucrări de 
reabilitare a sistemului de canalizare şi alimentare cu apă; un 
proiect de reabilitarea/extinderea unei școli să includă dotarea 
acesteia precum și amenajarea de spații verzi, curtea școlii etc.) și 
punctarea complementarității proiectelor propuse pentru 
finanțare; corelarea criteriilor de evaluare cu prioritățile naționale, 
acordarea de puncte pentru relevanța față de politicile locale, 
sustenabilitatea și plus valoarea proiectului finanțat va asigura o 
bază mai eficientă de selecție a cererilor de finanțare;

c) Verificarea ex-ante a achiziţiilor publice (pe bază de 
eșantion sau risc identificat sau în funcție de valoarea 
proiectului/valoarea estimată a contractului de lucrări) ar 
asigura o mai bună respectare a cadrului legislativ specific și ar 
preveni aplicarea corecțiilor financiare;

d) Considerarea cheltuielilor aferente lucrărilor 
s u p l i m e n t a re  c a  f i i n d  n e e l i g i b i l e  ș i  î n c u ra j a re a  
beneficiarilor/autorităților contractante de a își stipula în 
contractele de prestări servicii de proiectare a unor penalități 
pentru omisiuni/erori de proiectare, revizuirea proiectelor tehnice 
înainte de definitivarea caietelor de sarcini și lansarea procedurilor 
de achiziții publice pentru atribuirea contractelor de lucrări 
precum și evitarea procedurilor de negociere pentru 
suplimentarea contractului inițial de lucrări prin organizarea unor 
proceduri de achiziție distincte în condițiile prevederilor legale în 
vigoare; Astfel, vor fi evitate situații ce conduc la aplicarea de 
corecții financiare sau suspiciuni de viciere a unor proceduri de 
achiziție publică;

e) Reducerea termenelor de procesare a cererilor de 
rambursare prin verificarea parțială și avizarea unui procent 
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din suma solicitată la rambursare și avizarea ulterioară a 
sumei rămase după finalizarea procesului de verificare 
(conform modelului utilizat în Letonia). Astfel, prin reducerea 
termenul parcurs de la depunerea cererii de rambursare până la 
efectuarea plății pot fi evitate anumite blocaje financiare ale 
beneficiarilor, sistări ale unor investiții, prelungiri a perioadelor de 
implementare a proiectelor etc.;

 f)  Declararea taxei pe valoarea adăugată ca fiind 
cheltuială eligibilă;

 g) Acordarea unor tranșe intermediare de la Uniunea 
Europeană înainte de efectuarea plăților (conform modelului 
olandez);

h) Crearea unei baze de date la nivel național care să 
poate fi accesată de către beneficiari pentru a afla diverse 
informații privind stadiul evaluării unei cereri de finanțare 
sau stadiul verificării unei cereri de rambursare, sumele avizate, 
eventuale sume suspendate la plată sau sumele considerate 
neeligibile cu justificarea aferentă;

i) Depunerea documentelor suport aferente cererilor de 
rambursare în format electronic pe baza unei semnături 
digitale, aspect ce ar conduce la diminuarea volumului de hârtii 
procesate (reducerea timpului de elaborare a unei cereri de 
rambursare precum și al celui de verificare) și la reducerea riscului 
de degradare în timp sau pierdere a unor informații prin crearea 
unei arhive electronice;

 j) Utilizarea de către beneficiari a unei baze de date 
elaborate pe bază de proceduri care să conducă la 
eficientizarea și responsabilizarea personalului implicat în 
implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă 
(control intern conform modelului prezentat de Primăria 
municipiului Riga);

k) Stimularea și atragerea în sistemul instituțional de 
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gestionare a fondurilor structurale a unor persoane calificate 
și responsabile, resursele umane având un rol important în 
procesul de gestionare al fondurilor structurale.  

Ca o concluzie, considerăm că acest ghid privind 
reflectarea fondurilor structurale în bugetele locale îşi va 
atinge scopul, prin perfecţionarea profesională a membrilor 
asociaţiei precum şi a întregului personal cu atribuţii în 
domeniul buget, finanţe,  contabilitate, aplicarea unitară a 
legislaţiei în domeniul finanţelor publice locale contribuind 
la asigurarea unui management economico-financiar eficient 
şi responsabil, în folosul comunităţilor locale.

Proiectul „Management financiar performant al 
fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a 
unităţilor administrativ-teritoriale”, prin activităţile sale, va 
contribui la atingerea obiectivelor programului, ce vizează 
creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi 
asigurarea cu prioritate a surselor de finanţare necesare 
cofinanţării proiectelor de investiţii, a programelor de 
dezvoltare durabilă.

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ

- Legea nr. 215/2006 privind administraţia publică locală, 
republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-  OMFP 1792/2002  pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
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cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa 
şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi 
controlul financiar preventiv propriu, republicată; 

- Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial;

- LEGEA nr. 82/1991, republicată, legea contabilităţii;
- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- OMFP nr. 1917/2005 privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru 
instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- O.M.F. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă;

- O.M.F. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă;

- Ordin MFP nr. 2359/2011 pentru modificarea O.U.G. nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Ordin MFP nr. 2370/2011 pentru modificarea normelor 



GHID DE PROCEDURI

203

metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009;
- Ordinul MFP nr. 2721/2011 pentru modificarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009;
- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare 

şi de gestionare a instrumentelor structurale;
- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- H.G. nr. 491/2008 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale;

- HG 1135/2011 pentru modificarea HG nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operațiunilor finanțate prin programe operaționale;

- O.M.F. nr. 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de 
aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale 
art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale;

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora;

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare;
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- Ordin ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea 

formularelor standard ale procesului verbal de deschidere a 
ofertelor și raportul procedurii;

- Ordin ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor 
de calificare și selecție;

- Ordin ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a 

certificatelor de participare la licitație cu ofertă independentă;
- HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
reactualizată;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată. 

IMPORTANT: În aplicarea actelor normative vor fi avute în 
vedere toate modificările și completările ulterioare.
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