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NOTĂ 

 

 

BENEFICIARUL VA IMPLEMENTA PROIECTUL PE PROPRIA SA RĂSPUNDERE, ÎN CONFORMITATE 

CU PREVEDERILE CONTRACTULUI DE FINANŢARE SEMNAT CU AUTORITATEA DE 

MANAGEMENT/ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU POS DRU.   

 

PREZENTUL DOCUMENT ARE CARACTER ORIENTATIV ŞI NU ÎNLOCUIESTE ÎN NICIUN FEL 

CONTRACTUL DE FINANŢARE ŞI ANEXELE SALE, PRECUM ŞI CONDIŢIILE STABILITE ÎN GHIDUL 

SOLICITANTULUI.  

 

PREZENTUL DOCUMENT A FOST DEZVOLTAT ŢINÂND CONT DE LEGISLATIA ÎN VIGOARE LA 12 

iulie 2013 
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I.    INTRODUCERE 

 

1.1  Scopul manualului  

 

AMPOSDRU elaborează ghiduri ale solicitantului în vederea lansării de de cereri de propuneri de proiectecu 

termen limită de depunere, care vizează finanţarea proiectelor implementate la nivel regional, naţional, 

sectorial sau multi-regional, cu o valoare a proiectelor echivalentă in lei prevazuta in Ghidul Solicitantului; 

Generic se disting 2 tipuri de proiecte: 
1. Proiecte de tip strategic cu termen limită de depunere, care vizează finanţarea proiectelor 

implementate la nivel  naţional, sectorial sau multi-regional, cu o valoare a proiectelor echivalentă 
in lei cuprinsa intre 500.000 Euro- 4.000.000 Euro si o durata de implementare cuprinsa intre 6 luni 
si 18 luni; 

2.  Proiecte de tip grant cu termen limită de depunere, care vizează finanţarea proiectelor 
implementate la nivel  regional, cu o valoare a proiectelor echivalentă in lei cuprinsa intre 50.000 
Euro - 499.999 Euro si o durata de implementare cuprinsa intre 6 luni si 18 luni; 

Tipurile de proiecte care pot fi finanţate sunt detaliate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 
aferent fiecărei cereri de propuneri de proiecte. 
În Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice pot fi incluse condiţii limitative privind corelarea valorii totale 
eligibile a proiectelor cu mărimea grupului ţintă, rezultatele şi indicatorii specifici fiecărui domeniu major 
de intervenţie, etc. 
 

Manualul Operaţional al Beneficiarilor se adresează tuturor beneficiarilor de proiecte indiferent de natura 

şi valoarea proiectelor finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  

Beneficiarilor care au proiecte in implementare li se aplica prevederile Ghidului solicitantului- conditii 

generale, respectiv Ghidului solicitantului- conditii specifice aferent liniei de finantare in baza careia a 

fost depusa cererea de finantare. 

Se doreşte ca acest manual să fie un instrument util, care să contribuie la implementarea eficientă şi eficace 

a proiectelor finanţate în cadrul POSDRU. Acest manul oferă o abordare de perspectivă, menită să asigure 

orientarea beneficiarului în implementarea proiectului. Este prezentată o gamă largă de informații cu 

privire la finanțarea prin FSE. Date fiind modificările care pot fi aduse cadrului legislativ, este recomandabil 

ca beneficiarii să obțină informații detaliate specifice tipului de proiect implementat accesând portalul 

www.fseromania.ro si portalurile OI delegate și să se raporteze la prevederile contractului de finanțare.  

Acest Manual este aplicabil proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă din POSDRU 2007-

2013. În acest sens, pe tot parcursul acestui Manual veţi regăsi terminologia AMPOSDRU/OIPOSDRU 

delegat. Instituţiile responsabile pentru implementarea domeniului major de intervenţie în cadrul căruia aţi 

depus proiectul, sunt menţionate în cadrul contractului de finanţare.  
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Atenţie! 

Manualul va fi actualizat, după caz, cu detalii privind implementarea proiectelor, iar orice modificare adusă 

acestui document va fi postată pe pagina de internet a AMPOSDRU www.fseromania.ro. Manualul este un 

document menit să îl orienteze pe Beneficiar, nu are valoare juridică și nu suplinește ghidul de finanțare sau 

actele normative relevante pentru implementarea proiectelor cofinanțate din Fondul Social European în cadrul 

Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 

1.2   Limitări  

 

Prezentul manual a fost realizat ţinând cont de forma contractelor aplicabile cererilor de propuneri de 

proiecte lansate în 2012/actelor adiţionale iniţiate de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, respectiv cererilor 

de propuneri de proiecte lansate in 2013.  

1.3  Structura manualului 

Manualul este structurat în următoarele capitole: 

 

1. Implementarea proiectului  

2. Relații de parteneriat 

3. Achiziții publice în cadrul proiectului  

4. Managementul financiar al proiectului 

5. Monitorizarea și raportarea la nivelul proiectului 

6. Modificarea contractelor 

7. Arhivarea documentelor 

8. Informare și publicitate  

9. Verificarea, controul și auditul proiectului  

10 Nereguli  

11. Teme orizontale 

 

1.4  Glosar de termeni 

 

Termen Definiţie Sursă 

Ajutorul de stat 

 

 

Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile 

administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităţilor 

administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale 

Legea nr. 

143/1999 

republicată în 
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statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează 

sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor 

întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau 

care afectează comerţul dintre România şi Statele Membre ale Uniunii 

Europene, fiind considerată incompatibilă cu un mediu concurenţial normal. 

MO nr. 

744/2005 

Audit public intern Activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere 

conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, 

perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi 

îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care 

evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere 

bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 

Legea nr. 

672/2002 

Autoritate de 

certificare şi plată 

Structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 

responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli 

transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a 

fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul către 

beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a 

fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la 

bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul 

plăţii directe. 

OUG nr. 

64/2009 

Autoritate de 

Management 

O autoritate publică sau un organism public sau privat naţional, regional sau 

local, desemnat de Statul Membru pentru managementul programului 

operational. 

Reg.(CE) 

Consiliului 

nr.1083/2006 

Axă Prioritară Una dintre priorităţile strategiei unui program operaţional, conţinând un grup 

de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile. 

Reg.(CE) 

Consiliului 

nr.1083/2006 

Beneficiar Un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniile public sau privat, 

responsabil pentru iniţierea, sau iniţierea şi implementarea operaţiunilor. În 

cadrul schemelor de ajutor de stat, în baza articolului 87 din Tratat, 

beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect 

individual şi primesc ajutor public. 

Reg. (CE) 

Consiliului nr. 

1083/2006 

 

 

Cheltuială publică Orice participare publică la finanţarea unor operaţiuni, provenită din bugetul 

statului, al autorităţilor regionale sau locale, din bugetul general al 

Comunităţii Europene privind Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, sau 

orice altă cheltuială similară. Orice participare la finanţarea unor operaţiuni, 

provenind din bugetul organismelor de drept public sau al asociaţiilor formate 

din una sau mai multe autorităţi regionale, locale sau din organisme de drept 

public, care acţionează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a 

Reg.Consiliului 

(CE) nr. 

1083/2006 
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Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004, privind 

coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de 

lucrări, bunuri şi servicii este considerată cheltuială similară. 

Cheltuieli eligibile Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul 

programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente 

structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, 

conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind 

eligibilitatea cheltuielilor. 

OUG nr. 

64/2009 

Cheltuieli generale 

de administraţie 

Reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a 

beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din 

cadrul operaţiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se 

elaborează de fiecare autoritate de management şi se aprobă prin ordin 

comun al ministrului coordonator al autorităţii de management şi al 

ministrului economiei şi finanţelor. 

HG nr.759/ 

2007 

Cheltuieli neeligibile Cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului sunt cheltuielile care NU sunt 

incluse în lista cheltuielilor eligibile prevăzută în Condiţiile Specifice 

corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte, dar sunt necesare 

proiectului, care vor fi suportate de dumneavoastră în calitate de beneficiar si 

nu vor fi luate în considerare la calcularea valorii contributiei dumneavoastră 

pentru proiect.  

Ghid solicitant 

2010 – conditii 

generale 

(aprobat prin 

ordin al 

ministrului 

muncii, familiei,  

protecţiei 

sociale și 

persoanelor 

vârstnice) 

Pista de audit Stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la 

acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru 

toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să permită totodată reconstituirea 

operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers. 

Legea nr. 

672/2002 

Cofinanţare Finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, 

parţial prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse 

externe. 

Legea nr. 

500/2002 

Cofinanţare privată Orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută 

la lit. k), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale. 

OUG nr. 

64/2009 

Cofinanţare publică Orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate 

în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea 

OUG nr. 

64/2009 
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nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi 

beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3), precum şi alte cheltuieli 

similare, în sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006. 

Constatarea 

existenţei 

creanţelor bugetare 

rezultate din 

nereguli 

Activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de 

plată sub forma unui titlu de creanţă. 

OG nr. 79/2003 

Contract de achiziţie 

publică 

Contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este 

definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai 

multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori 

economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de 

produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Contract de 

concesiune de 

lucrări publice 

Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu 

deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate 

de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de 

concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă 

determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Contract de 

concesiune de 

servicii 

Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu 

deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de 

concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de 

concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau 

acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Contract de 

finanţare 

Reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară 

nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei 

prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi 

obligaţiile părţilor. 

HG nr.759/ 

2007 

Contractant Ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie 

publică. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Contribuţia publică 

naţională totală 

Totalul fondurilor publice necesare implementării programelor operaţionale, 

format din cofinanţarea publică şi fondurile aferente cheltuielilor publice, 

altele decât cele eligibile. 

OUG nr. 

64/2009 

Control financiar Activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor Legea nr. 
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preventiv efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de 

aprobarea acestora. 

84/2003 

Control financiar 

public intern 

Întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de 

control ale entităţilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern şi dintr-o 

unitate centrală care este responsabilă de armonizarea şi implementarea 

principiilor şi standardelor de control şi audit. 

Legea nr. 

672/2002 

Control intern Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv 

auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi 

cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod 

economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile 

organizatorice, metodele şi procedurile. 

Legea nr. 

84/2003 

Creanţele bugetare 

rezultate din 

nereguli 

Sume de recuperat la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau la 

bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi/sau la bugetele 

de cofinanţare aferente, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor 

comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente şi/sau ca urmare a obţinerii 

necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de 

finanţare integrală ori parţială a acestor fonduri. 

OG nr. 79/2003 

Credit bugetar Suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot 

ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele 

contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru 

acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din 

buget pentru celelalte acţiuni. 

Legea nr. 

84/2003 

Credit de 

angajament 

Limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar, 

în limitele aprobate. 

Legea nr. 

84/2003 

Documentaţie de 

atribuire 

Documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului 

de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de 

sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi 

şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective. 

Legea nr. 

84/2003 

Eficienţă Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate. Legea nr. 

84/2003 

Faliment Demersurile de nesolvabilitate în accepţiunea Articolului 2(a) din 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000. 

Reg. Comisiei 

(CE) nr. 

1828/2006 

Fondul European Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea Reg. (CE) 
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pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR) 

de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, 

dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. 

nr.1080/2006 al 

Parlamentului 

European şi al 

Consiliului 

asupra Fondului 

European de 

Dezvoltare 

Fondul Social 

European (FSE) 

Fondul Structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină 

măsuri de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare a resurselor umane. 

Reg. (CE) 

nr.1081/2006 al 

Parlamentului 

European şi al 

Consiliului din 5 

iulie 2006 

privind Fondul 

Social European 

Fonduri publice Sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, 

bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 

bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe 

contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte 

costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din bugetele locale. 

Legea nr. 

84/2003 

Fondurile 

comunitare  

Sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de 

Comunitatea Europeană. 

OG nr. 79/2003 

Fraudă Orice acţiune sau omisiune intenţionată în legatură cu obţinerea, utilizarea 

sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al 

Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in 

numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată 

prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau prin alte legi speciale. 

OG nr. 79/2003 

Instrumente Asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de Stat HG nr.759/ 
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structurale Membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de 

Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune. 

2007 

şi 

OUG 64/2009 

Lichidarea 

cheltuielilor 

Fază 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, pe baza documentelor 

justificative care să ateste operaţiunile respective. 

Legea nr. 

500/2002 

Licitaţie electronică Procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care 

ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de 

a reduce preţurile prezentate şi/sau de a imbunătăţi alte elemente ale ofertei; 

evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele 

electronice utilizate. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Neregulă Orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu 

dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile 

contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor 

dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau 

bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care 

provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită. 

Orice încălcare a unei dispoziţii a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act 

sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca 

efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene, prin  

angajarea unei cheltuieli nejustificate a bugetului general. 

OG nr. 79/2003 

 

Reg. Consiliului 

(CE) nr. 

1083/2006 

Operaţiune Un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de 

gestionare a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea 

acesteia din urmă în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de 

monitorizare şi aplicată de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării 

obiectivelor axei prioritare de care aparţine. 

Reg. 

Consiliului (CE) 

nr.1083/2006 

Operator economic Orice personă fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la 

implementarea asistenţei din partea Fondurilor, cu excepţia situaţiei în care 

un Stat Membru îşi exercită prerogativele ca autoritate publică. 

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - 

persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de 

persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, 

servicii şi/sau execuţie de lucrări. 

Reg. Comisiei 

(CE) nr. 

1828/2006 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Operatorul 

sistemului 

Persoana juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante 

suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de 

OUG nr. 

34/2006 cu 
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electronic de 

achiziţii publice 

atribuire. completările şi 

modificările 

ulterioare 

Ordonanţarea 

cheltuielilor 

Fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri şi 

de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate 

fi realizată. 

Legea nr. 

500/2002 

Organism 

Intermediar 

 

Orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub 

supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care 

îndeplineşte atribuţii pentru acestea faţă de beneficiarii care aplică 

operaţiunile. 

Reg. 

Consiliului (CE) 

nr.1083/2006 

Plata cheltuielilor Fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia 

publică achită obligaţiile sale faţă de terţi. 

Legea nr. 

500/2002 

Plată directă Transferul direct din contul Autorităţii de certificare şi plată în contul 

beneficiarului al sumelor reprezentând prefinanţare şi/sau rambursarea 

cheltuielilor eligibile, precum şi restituirea de la bugetul de stat a sumelor 

pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă 

cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente 

structurale. 

OUG nr. 

64/2009 

Plată indirectă Transferul, prin intermediul Unităţii de plată, în contul beneficiarului, al 

sumelor reprezentând prefinanţarea şi/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, 

precum şi restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanţarea 

contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile 

efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. 

OUG nr. 

64/2009 

Prefinanţare Sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alţii decât cei 

prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3), prin plată directă ori prin plată indirectă, în 

stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe 

parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în 

contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat între un beneficiar şi 

Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/ 

responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor 

finanţate în cadrul programelor operaţionale. 

OUG nr. 

64/2009 

Procedura de 

atribuire 

Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către 

candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părtilor privind angajarea în contractul 

de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: 

licitaţia deschisă, licitaţia restransă, dialogul competitiv, negocierea, cererea 

de oferte, concursul de soluţii. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Program Un document prezentat de un Stat Membru şi adoptat de Comisia Europeană, Reg. Consiliului 
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Operaţional care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu 

coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un instrument 

structural de finanțare. 

(CE) 

nr.1083/2006 

Propunere 

financiară 

Parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii 

financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin 

documentaţia de atribuire. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Propunere tehnică Parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după 

caz, din documentaţia descriptivă. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

Regiuni eligibile 

pentru ajutoarele 

de stat regionale 

    - regiunile în care PIB/locuitor este mai mic de 75% din media Uniunii 

Europene [art. 87 alin. (3) lit. a) din Tratat]. 

    - regiunile în care sunt identificate probleme socio-economice în baza 

indicatorilor naţionali, propuse de Statele Membre [art. 87 alin. (3) lit. c)]. 

    - regiuni de tipul NUTS-II*3), cu o densitate a populaţiei situată sub 8 

locuitori/km^2 sau regiunile geografice de tipul NUTS-III, cu o densitate a 

populaţiei situată sub 12,5 locuitori/km^2. 

    *3) NUTS reprezintă un sistem de clasificare teritorială, instituit prin 

Regulamentul nr. 1059/2003, folosit de EUROSTAT pentru culegerea datelor 

statistice. La nivelul 2 (NUTS II) se regăsesc şi cele 8 regiuni de dezvoltare ale 

României. 

HG nr. 

651/2006 

Subcontractare Orice acord scris/contract încheiat în baza legislației în vigoare prin care 

contractorul, încredinţează o activitate sau o parte limitată a unei activități 

asumate prin cererea de finanțare unei terțe persoane juridice, alta decât 

entitățile partenere. . În cazul finanţărilor nerambursabile acordate în baza 

unui contract de finanţare, subcontractul reprezintă acel acord scris prin care 

beneficiarul încredinţează o parte limitată a acţiunii unei terţe persoane, alta 

decât entităţile partenere.  

Ordinul  nr. 

1117/2170/ 

2010 

Suspiciune de 

fraudă 

Se referă la o neregulă ce duce la iniţierea de demersuri administrative sau 

juridice la nivel naţional, pentru a stabili caracterul intenţionat al 

comportamentului, în special existenţa fraudei, aşa cum se menţionează la 

punctul a) al Articolului 1(1) din Convenţia redactată pe baza Articolului K.3 

din Tratatul privind Uniunea Europeană, asupra intereselor financiare ale 

Comunităţii Europene. 

Reg. (CE) nr. 

1828/2006 
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Unitate de plată Structura din cadrul unui ordonator principal de credite, cu rol de autoritate 

de management, având responsabilitatea managementului financiar al 

fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii 

indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în 

cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz. 

OUG nr. 

64/2009 

Vocabularul comun 

al achiziţiilor 

publice - CVP 

Desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie 

publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 

2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente. 

OUG nr. 

34/2006 cu 

completările şi 

modificările 

ulterioare 

 

 

1.4   Abrevieri 

 

AA Autoritatea de Audit 

ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

ACP Autoritatea de Certificare şi Plată 

AM Autoritate de Management 

AMPOSDRU 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

AP Axa Prioritară 

AT Asistenţă Tehnică 

CE Comisia Europeană 

CNDIPT Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

DCA Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

DMI Domeniu Major de Intervenţie 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 

FC Fondul de Coeziune 

FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European 

HG Hotărâre de Guvern 

MEN Ministerul Educaţiei Naționale 

MFP Ministerul Finanţelor Publice 

MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice 



 

16 

OI Organism Intermediar 

ONG Organizaţie Non–Guvernamentală 

OUG Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

PO  Program Operaţional 

POAT Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 

POR Programul Operaţional Regional 

POS Programul Operaţional Sectorial 

POS CCE Programul Operational Sectorial pentru Creşterea Competivităţii Economice 

UE Uniunea Europeană 

 

1.5 Sistemul de implementare al POSDRU 2007-2013 

 

Sistemul de implementare al POS DRU cuprinde următoarele organizaţii: 

 

ORGANIZAŢIE RESPONSABILITĂŢI 

BENEFICIAR � persoanele juridice de drept public, de drept privat cu sau fără scop 

patrimonial, care au obţinut finanţare prin POS DRU, sunt 

responsabile în totalitate de implementarea proiectelor, în 

conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu 

reglementările comunitare şi naţionale în vigoare 

AMPOSDRU � gestionarea şi implementarea POS DRU în conformitate cu principiile 

managementului financiar riguros şi separării clare a funcţiilor 

� prin Serviciile sale (vezi schema 1) va asigura implementarea eficientă 

şi eficace a POS DRU 

OIPOSDRU delegat � asigură o parte din atribuţiile, competenţele, drepturile, obligaţiile 

sau angajamentele prevăzute în contractul de finanţare, care au 

legătură cu modificarea contractului, rezilierea contractului, 

monitorizarea, gestiunea şi derularea contrractului 

�  monitorizează corespunzător proiectele, inclusiv prin verificarea la 

faţa locului şi prin verificarea rapoartelor tehnice de progres 

� primeşte cererile de rambursare de la beneficiari 

� efectuează verificarea administrativă a cererilor de rambursare 

Autoritatea de Certificare � certificarea cheltuielilor, respectiv elaborarea şi transmiterea către 
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şi Plată Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli certificate şi a cererilor 

de plată în format electronic 

� primirea plăţilor de la Comisia Europeană 

� virarea fondurilor din Fondul Social European către Unitatea de Plată 

din cadrul AMPOSDRU pentru proiectele finanţate din POS DRU 

Autoritatea de Audit � auditul de sistem, verificări pe bază de eşantion şi auditul final 

� verificări şi auditul extern pentru fondurile structurale 

� verificări anuale ale sistemelor de management şi control 

� verificarea cheltuielilor eligibile declarate, pe bază de eşantion 

reprezentativ 

� efectuarea unor verificări adecvate în vederea emiterii declaraţiilor 

de închidere la finalizarea măsurilor şi programelor 

� verificarea existenţei şi corectitudinii cofinanţării naţionale 

Curtea Europeană de Audit � examinarea conturilor de cheltuieli şi venituri ale CE 

� posibilitatea auditării instituţiilor care primesc fonduri comunitare 

Departamentul pentru 

Luptă Antifraudă 

� asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în 

România. Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene 

presupune detectarea, combaterea şi monitorizarea eficientă a 

fraudelor şi a oricăror alte fapte ilegale care au ca efect utilizarea 

necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi, implicit, prejudicierea 

bugetului comunitar 

� controale la faţa locului ale proiectelor finanţate din fonduri 

europene 

� coordonarea tuturor instituţiilor naţionale implicate în lupta 

antifraudă 

� cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă 

Oficiul European de Luptă 

Antifraudă 

� conduce investigaţiile administrative antifraudă 

� protejează interesele financiare ale Uniunii Europene 

� luptă împotriva fraudei, a corupţiei şi a oricărei alte nereguli 
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Relaţia dumneavoastră, în calitate de beneficiar, cu instituţiile implicate în sistemul de implementare şi verificare a POS DRU 2007-2013, este schematizată mai 

jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACP 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

AMPOSDRU 

 
Autoritatea de Audit 

Ministerul Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice 

 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

(NAŢIONAL) 

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

8 ORGANISME 
INTERMEDIARE  
(REGIONALE) 

M.M.F.P.S.P.V. 

Curtea Europeană de 
Audit 

 

Oficiul European de 
Luptă Antifraudă  

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

(NAŢIONAL) 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAȚIONALE 

 

ORGANISME 
INTERMEDIARE  

2 O. I. STABILITE PRIN 
LICITAŢIE PUBLICĂ 

Departamentul de 
Luptă Antifraudă 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

(NAŢIONAL) 

 

C.N.D.I.P.T. 

BENEFICIAR BENEFICIAR 
 

BENEFICIAR 
 

BENEFICIAR 
 

BENEFICIAR 
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II. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

2.1 Managementul Proiectului  

Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria 

răspundere. (Decizia 53/2010 AMPOSDRU).     

 

Conform articolului 9 din contractul de finanţare, beneficiarul trebuie să asigure managementul şi 

implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile contractului, a legislaţiei comunitare şi naţionale 

şi a instrucţiunilor emise de AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu 

cele mai bune practici din domeniu.  

 

Beneficiarul, în calitate de semnatar al contractului, are responsabilitatea finală în faţa AMPOSDRU şi 

OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea 

proiectului (dacă există) şi consemnat prin Acordul de Parteneriat anexă la contract va răspunde solidar sau 

individual în faţa AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului, pentru acţiunile sau 

inacţiunile beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori a prestatorilor de servicii  externalizate pentru 

managementul sau implementarea proiectului (Decizia 53/2010 AMPOSDRU).     

 

Pentru a realiza aceste cerinţe Beneficiarul trebuie sa asigure managementul proiectului care constă în 

totalitatea activităţilor de planificare, monitorizare şi control ce trebuie realizate în cadrul proiectului 

pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor acestuia în conditiile prevăzute de contract.  

 

Pe baza planificării proiectului stabilită în faza de redactare a cererii de finanţare, beneficiarul trebuie să 

realizeze o detaliere a activităţilor necesare pentru a atinge obiectivele propuse. Această planificare 

detaliată implică definirea elementelor care să permită exercitarea unui control eficient, minimizând prin 

aceasta apariţia unor decalaje semnificiative în implementare.  

 

În cadrul planificării se pleacă de la descrierea proiectului şi a obiectivelor acestuia, se stabilesc etapele şi 

activităţile ce trebuie realizate în fiecare fază a proiectului, dependenţele dintre acestea şi rezultatele 

aşteptate ca urmare a realizării fiecărei activităţi. Stabilirea activităţilor trebuie realizată la nivelul unui grad 

de detaliere care să permită monitorizarea şi controlul facil al derulării fiecarei etape şi a întregului proiect.  

 

De asemenea, Beneficiarul va stabili/selecta echipa de management a proiectului ce va fi responsabilă cu 

managementul general al acestuia, cât şi ceilalţi membri ai echipei de implementare ce vor realiza efectiv 
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activităţile identificate cu scopul atingerii obiectivelor propuse. Pentru fiecare activitate ce va fi realizată în 

cadrul proiectului se planifică detaliat necesarul de resurse, se stabilesc responsabilităţile în cadrul entităţii 

beneficiarului, se estimează şi se programează durata acestora şi nu in ultimul rând se identifică şi 

analizează riscurile ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului. 

 

Documentele ce sunt create în faza de planificare a proiectului şi care privesc aspectele menţionate mai sus 

poartă denumirea de documente de management ale proiectului. Acestea includ descrierea obiectivului şi a 

ariei de acoperire a proiectului, livrabilele care trebuie realizate, activităţile necesare în vederea creării 

tuturor livrabilelor şi a validării calităţilor acestora (încadrate în etape ale proiectului), planul resurselor şi 

eşalonarea în timp a activităţilor, dependenţele între activităţi şi dependenţele externe ale proiectului, 

evaluarea şi managementul riscului, punctele de control al progresului proiectului, cerinţele privind 

calitatatea şi nu in ultimul rând bugetul proiectului şi eşalonarea acestuia în timp.  

 

Documentele de management ale proiectului pot suferi modificări pe parcursul acestuia atunci când este 

necesară actualizarea lor, acestea fiind un instrument de comunicare a modalităţii de implementare a 

proiectului către conducerea beneficiarului, echipa de proiect şi entităţi externe interesate asupra evoluţiei 

acestuia.  

 

În timpul implementării activităţilor din fiecare etapă identificată, managerul de proiect monitorizează şi 

controlează activităţile şi rezultatele realizate faţă de cele planificate atât din punct de vedere a calităţii 

rezultatelor cât şi din punct de vedere a duratei şi resurselor alocate pentru fiecare activitate.  

 

Monitorizarea se realizează atât la nivelul resurselor (ex. monitorizarea efortului membrilor echipei cu 

ajutorul fişelor de pontaj), proceselor şi rezultatelor obţinute, cât şi la nivelul planificării realizate în cadrul 

proiectului, astfel încât să se cunoască permanent starea acestuia. 

 

În punctele de control ale proiectului stabilite în planificarea iniţială, managerul de proiect împreună cu 

membrii echipei de implementare vor realiza controlul acestuia verficând progresul realizat în comparaţie 

cu planificarea, situaţia bugetului şi a resurselor din proiect, cât şi calitatea rezultatelor obţinute.  

 

În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, este recomandat 

ca managerul de proiect împreună cu expertii implicaţi în activităţile respective să realizeze un plan de de 

contingență care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi 

opţiunile existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi 
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recomandări. Măsurile corective ce au fost decise vor fi incluse în documentele de management ale 

proiectului, cu implicaţii în implementarea acestuia astfel încât prin planificarea revizuită să se respecte 

obiectivele proiectului în termeni de timp, calitate şi resurse. În măsura în care deviaţia intervenită modifică 

planul de implementare a activităţilor aşa cum a fost el transmis către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, 

Beneficiarul are obligaţia de a înainta AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat o Notificare, conform clauzelor 

contractuale şi modelului standard de notificare (anexa nr.2 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.17/2010). Orice 

notificare transmisă de Beneficar către AMPOSDRU va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în 

scris, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi/sau cu instrucţiunile AMPOSDRU, semnată de 

către reprezentantul legal şi ştampilată corespunzator (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

Beneficiarul are obligaţia de a solicita în scris punctul de vedere oficial al AMPSODRU / OIPOSDRU delegat, 

după caz, cu privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de natură să afecteze buna 

implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele 

contractului de finanţare.  (Decizia 53/2010 AMPOSDRU) 

 

La sfârsitul fiecarei etape a proiectului managerul de proiect împreună cu echipa de implementare trebuie 

sa evalueze rezultatele acesteia şi să realizeze o planificare în detaliu pentru următoarea etapă a proiectului 

având în vedere posibilele modificări apărute în etapa anterioară care pot afecta desfăşurarea acestuia.  

 

Rezultatele monitorizarii şi controlului proiectelor sunt rapoartele ce trebuie întocmite de beneficiar. Mai 

multe detalii pot fi găsite în sectiunea VI - Monitorizarea şi raportarea la nivelul proiectului. 

 

Un aspect important ce trebuie considerat în cadrul proiectelor este managementul livrabilelor, aceasta 

fiind o componentă importantă în cadrul controlului proiectului deoarece are ca obiect controlul livrabilelor 

care sunt produse, cunoaşterea localizării lor la orice moment în timp, cunoaşterea responsabilităţii pentru 

producerea fiecărui livrabil cât şi cunoaşterea ultimei versiuni a fiecărui livrabil. Managementul livrabilelor 

menţine fişiere şi o bibliotecă a tuturor produselor proiectului, controlează accesul la ele şi menţine 

informaţii referitor la starea lor. Acesta este folositor şi în cazul unui audit al proiectului, toate variantele 

livrabilelor fiind disponibile şi uşor de identificat. Mai multe detalii pot fi găsite în secţiunea 5.10.  

 

În cazul în care în cadrul proiectului este necesară achiziţionarea de produse sau servicii din exteriorul 

entităţii Beneficiarul, acesta şi / sau Partenerul / Partenerii acestuia  trebuie să aplice managementul 

achiziţiilor. O dată identificată necesitatea achiziţionării de produse sau servicii, este necesară planificarea 

achiziţiilor, descrierea produselor sau serviciilor ce trebuie achiziţionate, realizarea procedurii de achiziţie 
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corespunzatoare, primirea ofertelor, evaluarea şi selecţia furnizorului/ prestatorului, negocierea şi 

încheierea contractului cu furnizorul/ prestatorul, derularea şi finalizarea contractului. Mai multe detalii se 

găsesc în sectiunea IV – Achiziţii publice în cadrul proiectului.  

 

În cadrul managementului de proiect un loc important îl ocupă managementul riscurilor proiectului. Riscul 

este reprezentat de un eveniment nesigur sau un set de circumstanţe care odată aparute au un efect 

negativ în atingerea obiectivelor proiectului. Managementul riscurilor este abordarea care permite 

identificarea, evaluarea şi analiza riscurilor într-un proiect pentru a realiza transferul, reducerea sau 

eliminarea riscurilor acolo unde este posibil sau planificarea pentru controlul riscurilor. 

 

Riscurile identificate în cadrul unui proiect pot fi prevenite (punând în practică contra-măsuri care fie 

opresc producerea riscului fie previn impactul sau asupra proiectului), diminuate (prin reducerea 

probabilităţii materializarii riscului sau limitarea impactului la un nivel acceptabil) sau transferate către o 

terţă parte. În cazul în care nici o măsură dintre cele de mai sus nu se poate aplica, se poate crea un plan de 

rezervă în care sunt planificate acţiunile ce trebuie realizate în momentul apariţiei riscului.  

 

În cadrul managementului de proiect este inclus şi managementul resurselor umane ce constă in abilitatea 

managerului de proiect de a conduce şi direcţiona echipa de proiect. Extinzând aria, acesta constă şi în 

colaborarea cu toţi cei care contribuie sau sunt interesaţi de proiect în scopul realizării obiectivelor stabilite 

pentru proiect.  

 

Un prim pas în managementul echipei de proiect este identificarea şi alocarea rolurilor, responsabilitatilor 

şi a relaţiilor de raportare pentru membrii echipei de proiect având in vedere poziţionarea în organizaţie, 

specializarea cât şi relaţiile interpersonale dintre aceştia. Pe parcursul derulării proiectului managerul de 

proiect trebuie să aibă în vedere stabilirea unor reguli de colaborare între membrii echipei de proiect, să-i 

motiveze pentru a creşte performanţa echipei, să realizeze managementul conflictelor şi să evalueze 

performanţele membrilor echipei.  

 

Managementul persoanelor cheie pentru proiect constă în identificarea persoanelor cheie ce pot contribui 

sau sunt interesate de proiect, analiza şi documentarea relaţiei proiectului cu persoanele respective, 

identificarea modului în care aceştia contribuie sau influenţează proiectul şi stabilirea strategiei şi a 

acţiunilor pentru managementul persoanelor cheie.  
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Marketingul proiectului este destinat comunicării stadiului şi rezultatelor proiectului către conducerea 

beneficiarului, echipa de proiect, persoanele cheie pentru proiect şi mediul extern al proiectului. 

Responsabilitatea marketingului proiectului, comunicării în exterior asupra proiectului, aparţine atât 

managerului de proiect cât şi intregii echipe, modalităţile de marketing putând fi atât cele uzuale cât şi cele 

ce ţin de atitudinea şi etica membrilor echipei. Mai multe detalii pot fi gasite în secţiunea IX – Informare şi 

Publicitate.  

 

Prin aplicarea managementului de proiect sub toate aspectele sale în implementarea proiectului, 

Beneficiarul va putea monitoriza proiectul şi va deţine controlul asupra progresului proiectului asigurând 

atingerea obiectivelor dorite.  

 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Generale, partenerii pot fi implicaţi, pe 

perioada derulării proiectului, în furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale pentru 

implementarea proiectului inclusiv în activităţile legate de managementul general al proiectului  

(Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011).      

 
 
 
2.2 Echipa de management a proiectului 

 

2.2 Echipa de management și de implementare a proiectului. 

 

Echipa de Management a proiectului şi experţii (pe termen lung şi pe termen scurt) implicaţi în realizarea 

unei activităţi sau unui grup de activităţi în cadrul proiectului formează Echipa de Implementare a 

proiectului. 

Structura organizațională a proiectului cuprinde atât rolurile care au ca obiectiv coordonarea 

proiectului (managementul de proiect), cât şi pe cele care vor realiza efectiv livrabilele proiectului 

(echipa de implementare). 

Managementul proiectului trebuie să acopere cel puțin următoarele domenii/funcțiuni:  

- coordonarea generală a proiectului; 

- coordonarea financiară a proiectului (înregistrări contabile, raportări financiare); 

- realizarea achizițiilor aferente proiectului.  

Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) de către beneficiar. În situaţia în care, ]n 

etapa de redactare a cererii de finanţare, solicitantul intenţioneaza să externalizeze (subcontracteze) 

servicii de management al proiectului, după semnarea contractului de finanțare, acesta va prezenta în 

cererea de finanţare: 
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- cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin 

documentaţia de achiziţie a serviciilor de management al proiectului; 

- activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de 

management al proiectului; 

- modul în care solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor asigura 

verificarea/monitorizarea activităţii contractorului care va furniza servicii de management 

al proiectului. 

Cheltuielile aferente managementului de proiect, cuprinse la capitolul bugetar „Resurse umane” (cheltuieli 

aferente echipei de management ) sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri” (cheltuieli aferente 

externalizării managementului de proiect) se vor încadra într-un procent din valoarea eligibilă a proiectului, 

care este stabilit în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, aferent cererii de propuneri de proiecte în 

cadrul căreia solicitantul depune proiectul. 

 

3.2.1 Managerul de proiect  

Managerul de proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime: 

• calificări şi abilităţi: studii superioare finalizate şi competenţe specifice managementului de proiect 

dobândite în urma unor cursuri/studii de specialitate şi/sau să demonstreze  experienţa în 

management de proiect prin documente relevante (recomandări, adeverințe, contracte); 

• experienţă profesională generală: min. 5 ani experienţă profesională generală; 

• experienţă profesională specifică: min. 3 ani experienţă profesională specifică în domeniul 

gestionarii şi/sau implementarii unui proiect.  

Managerul de proiect va fi angajat pe bază de contract de muncă/raport de serviciu sau externalizat pe 

baza unui contract de prestări servicii (subcontractare). Cheltuielile cu managerul de proiect se 

fundamentează în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar „Resurse umane” sau la capitolul 

bugetar „Alte tipuri de costuri” dacă este externalizat(subcontractat). 

3.2.2 Responsabilul financiar  

Responsabilul financiar trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime: 

• calificări şi abilităţi: licentiat al unei universităţi cu profil economic sau tehnic 

• experienţă profesională generală: min. 5 ani experienţă profesională generală 

• experienţă profesională specifică: min. 3 ani experienţă profesională specifică în domeniul 

financiar  

Responsabilul financiar va fi angajat pe baza de contract de muncă/raport de serviciu sau externalizat pe 

baza unui contract de prestări servicii (subcontractare). Cheltuielile cu responsabilul financiar se 
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fundamentează în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar „Resurse umane” sau la capitolul 

bugetar „Alte tipuri de costuri”, dacă este externalizat (subcontractat). 

Cerintele minime la care se adaugă atribuţiile şi responsabilitaţile fiecărui membru al echipei de 

management vor fi detaliate în cererea de finanţare la secţiunea „Managementul proiectului”. 

3.2.3 Experţii responsabili pentru realizarea activităţilor în cadrul proiectului  

Experţii responsabili pentru realizarea activităţilor în cadrul proiectului pot fi:  

- experţi pe termen lung (responsabili pentru realizarea unei/unor activităţi în cadrul 

proiectului pentru o perioadă de minim 6 luni consecutive) sau  

- experţi pe termen scurt (responsabili pentru realizarea unei/unor activităţi în cadrul 

proiectului pentru o periodă de maxim 6 luni).  

Un expert pe termen scurt nu poate fi reangajat în cadrul proiectului, la expirarea perioadei inițiale, tot pe 

o poziție de expert pe termen scurt, indiferent dacă reangajarea presupune aceleasi responsabilitati sau 

responsabilități diferite. O persoană care a fost angajată ca expert pe termen scurt poate fi reangajată în 

cadrul proiectului cu condiția notificării acesuia la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, ca expert pe termen 

lung. 

Experţii pe termen lung pot lucra în cadrul proiectului sub următoarele forme:  

- angajați pe bază de contract individual de muncă/raport de serviciu – decontare la capitalul 

bugetar Resurse umane (salarii);  

- externalizaţi pe baza unui contract de prestări servicii (subcontractare) – în conformitate cu 

legislația aplicabilă privind achizițiile efectuate în cadrul proiectului. 

Experţii pe termen scurt pot lucra în cadrul proiectului sub următoarele forme:  

- angajați pe bază de contract de muncă/raport de serviciu – decontare la capitalul bugetar 

Resurse umane (salarii);  

- angajați în baza prevederilor Codului civil (art. 1766 C.civil – art. 1771 c. civ., sau art. 1851 

C. civ.- art. 1880 c.civ.)  – decontare la capitalul bugetar Resurse umane (onorarii) 

- externalizaţi pe baza unui contract de prestări servicii (subcontractare) – în conformitate cu 

legislația aplicabilă privind achizițiile efectuate în cadrul proiectului. 

Atât instituțiile publice, cât și celelalte tipuri de solicitanți/parteneri eligibili au obligația de a respecta 

prevederile legislației naționale aplicabile în funcție de tipul organizației privind angajarea personalului. 

În acest sens, beneficiarii vor depune, la fiecare cerere de rambursare, o declarație pe proprie răspundere 

privind legalitatea modalității de angajare în cadrul proiectului a experților pentru care se solicită 

rambursarea cheltuielilor. 

Expertii din echipa de implementare nu desfășoară activități de management de proiect și nu au atribuții în 

acest sens. 
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Cheltuielile cu experţii pe termen lung şi scurt se fundamentează în bugetul estimat al proiectului la 

capitolul bugetar „Resurse umane” sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri”, dacă sunt externalizaţi 

(subcontractaţi).  

În cazul experţilor pe termen lung sau scurt ai unui partener transnational care în baza formei de angajare 

sunt obligaţi să emită factură către partenerul transnaţional respectiv, cheltuielile aferente vor fi solicitate 

spre decontare de la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri”. Pentru selecţia experţilor în cauză, partenerul 

transnaţional va respecta prevederile legislaţiei existente în ţara de provenienţă a acestuia.  

Activitățile de tip management de proiect nu trebuie să fie duplicate/ dublate/ suprapuse/ completate de 

activitățile desfășurate de echipa de implementare. 

În cazul în care, pe perioada derulării procedurii de achiziţie a serviciilor de management de 

proiect, beneficiarul nu are nominalizaţi experţi în cadrul echipei de management, documentele care, în 

mod normal ar fi trebuit semnate de către aceşti experţi, vor fi semnate de către reprezentantul legal al 

beneficiarului sau de către persoana angajată la nivelul beneficiarului responsabilă cu monitorizarea 

activităţii contractorului care va furniza managementul de proiect. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.41/2011) 

 

În situația în care Beneficiarul decide să externalizeze integral sau parţial activitatea de management de 

proiect, este obligat să solicite prin caietul de sarcini minim experienţa şi competenţele descrise în cererea 

de finanţare pentru persoanele a căror activitate va fi externalizată. În situaţia în care astfel de informaţii 

nu au fost completate în cererea de finanţare, beneficiarul este obligat să respecte condiţiile impuse în 

Ghidul Solicitantului 2013  – Condiţii Generale, secţiunea 3.2, Echipa de management și de implementare a 

proiectului.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 41/2011). 

 

Beneficiarul are obligaţia de a comunica AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, în termen de 15 zile de la data 

semnării contractului, numele contractorului responsabil de managementul proiectului (în cazul 

externalizării totale a managementului proiectului) sau de o parte a activităţilor specifice managementului 

proiectului (în cazul externalizării parţiale a managementului proiectului) sau numele persoanelor fizice 

autorizate (PFA) responsabile, selectate în urma procesului/ proceselor de achiziţie. (Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.41/2011) 

 

Dosarul complet privind achiziţia serviciului „Managementul proiectului” (caiet sarcini, procedura aplicată, 

ofertele necâştigătoare, etc.)  se vor păstra la sediul beneficiarului şi se va verifica de către AMOSDRU/ 

OIPOSDRU delegat cu ocazia vizitelor la faţa locului.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.41/2011) 
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Experţii responsabili pentru realizarea activităţilor în cadrul proiectului pot fi experţi pe termen lung 

(responsabili pentru realizarea unei/unor activităţi în cadrul proiectului pentru o perioadă de minimum 6 

luni consecutive) sau experţi pe termen scurt (responsabili pentru realizarea unei/unor activităţi în cadrul 

proiectului pentru o perioadă de până la 6 luni consecutive). 

 

În vederea solicitării rambursării, Beneficiarii vor depune ca document justificativ „Lista experţilor implicaţi 

în derularea proiectului in perioada de raportare”  (Anexa nr.1  Instrucţiunea AMPOSDRU nr.62/2012).  

 

 

2.3 Obligaţiile contractuale ale Beneficiarului 

 

Care sunt obligaţiile principale ale Beneficiarului1? 

 

Beneficiarul trebuie să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile 

contractului de finanțare, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU, cu 

maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.  

 

Baza de referință pentru implementarea proiectului este formată din: 

1. prevederile contractului de finanţare, inclusiv anexele acestuia; 

2. cadrul legislativ comunitar şi naţional; 

3. instrucţiunile emise de AMPOSDRU după semnarea contractului de finanţare; 

4. ghidul solicitantului aferent cererii de propuneri de proiecte în cadrul căreia a fost solicitată 

finanţarea. 

Din punct de vedere tehnic şi financiar, proiectul trebuie să îşi atingă toţi indicatorii propuşi în cererea de 

finanţare. În cazul în care nu au fost atinși toți indicatorii asumaţi, AMPOSDRU/OI responsabil poate decide 

diminuarea valorii finale a plăţilor efectuate, proporţional cu gradul de realizare al indicatorilor, , în 

conformitate cu instrucţiunile/deciziile AMPOSDRU emise în acest sens şi postate pe site-ul 

www.fseromania.ro.  

În consecinţă, beneficiarul trebuie să depună toate eforturile pentru finalizarea cu succes a proiectului. 

                                                 
1
 Toate responsabilităţile Beneficiarului sunt prezentate distinct în cadrul contractului de finanţare 
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În cazul în care contractul de finanţare este reziliat din culpa Beneficiarului, respectiv beneficiarul nu 

respectă punctele 1, 2, 3 şi 4 de mai sus, acesta va fi exclus de la participarea la alte cereri de propuneri de 

proiecte şi de la acordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani. 

Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AMPOSDRU pentru implementarea proiectului, atât 

pentru acţiunile sau inacţiunile sale, cât şi ale partenerului/partenerilor. 

 

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul nu poate justifica neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale din cauza unuia dintre partenerii implicaţi în proiect sau a unuia dintre subcontractorii săi. 

Beneficiarul este singurul responsabil pentru implementarea deplină a tuturor activităţilor proiectului. La 

momentul depunerii cererii de finanţare şi semnării Acordului de Parteneriat, se consideră că Beneficiarul a 

obţinut confirmarea implicării partenerilor pentru derularea activităţilor propuse, cel puţin până la 

finalizarea proiectului. În plus, decizia de acordare a finanţării a fost luată şi pe baza evaluării capacităţii 

operaţionale şi financiare a consorţiului ca întreg şi nu pentru fiecare membru în parte. 

 

În cazul externalizării / subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală în 

raport cu AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat revine în final beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile 

legale.  

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții generale, subcontractarea/externalizarea în 

totalitate a serviciilor privind dezvoltarea resurselor umane nu este permisă. 

Valoarea maximă care va face obiectul externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului - conform dispozițiilor din Ghidul Solicitantului – Condiții generale. 

De asemenea, orice depăşire a bugetului total eligibil aprobat al proiectului va fi în responsabilitatea 

Beneficiarului şi va fi considerata cheltuiala neeligibila, fiind acoperită din alte surse decât contribuţia 

proprie la proiect (contributia solicitantului din bugetul proiectului). 

 

Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare referitoare la 

asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, 

egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea, dezvoltarea durabilă şi ajutorul de stat, 

acolo unde este cazul. 

 

Respectarea articolului de mai sus se va verifica pe baza rapoartelor tehnico-financiare şi a documentelor 

justificative.  
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În cazul în care AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat consideră că Beneficiarul nu respectă cadrul legislativ din 

articolul de mai sus, poate lua decizia aplicarii unor corectii financiare sau în cazul rezilierii contractului de 

finanţare, excluderea beneficiarului de la participarea la alte cereri de propuneri de proiecte şi de la 

acordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani. 

Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice 

distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate 

cu dispoziţiile legale. 

Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil/contabil autorizat în 

conditiile legii care va semna şi data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului. 

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate 

în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE – POSDRU/Call/DMI/G/S/Id 

proiect” în vederea evitării dublei finantări (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii, va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Corpului 

Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România cu respectarea condiţiilor prevederilor legislaţiei 

în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunii AMPOSDRU nr.26/2010 emise de AMPOSDRU, în 

cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind 

atribuirea contractelor de achiziţii publice.  

 

Prin excepţie, pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei un compartiment 

de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către seful compartimentului 

contabilitate/contabilul desemnat să asigure evidenţa contabilă a Proiectului. 

Conducătorul instituţiei publice va putea contracta si un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al 

Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România, pentru a asigura contabilitatea 

Proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. 

 
Pentru detalii privind contabilitatea proiectului, vă rugăm să consultaţi secţiunea specifică din prezentul 

Manual (Capitolul 5.8). 

 În situaţia în care implementarea proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii sau execuţia 

de lucrări, inclusiv externalizarea managementului proiectului, contabilităţii sau auditului, Beneficiarul are 

obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale 

instrucţiunii AMPOSDRU nr.65/2013,,, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă Autoritate Contractantă în 

sensul legislatiei nationale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice  (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 
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Respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind achiziţiile publice constituie 

condiţie obligatorie pentru primirea şi utilizarea finanţării nerambursabile din FSE prin POSDRU. Pentru 

detalii privind modalitatea de efectuare a achiziţiilor publice în cadrul unui proiect finanţat din POSDRU vă 

rugăm să consultaţi secţiunea IV „Achiziţii publice” din prezentul manual. 

  Nerespectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice constituie încălcare a 

prevederilor contractuale şi poate conduce la reducerea finanţării nerambursabile acordate şi/sau 

recuperarea tuturor fondurilor nerambursabile acordate pentru proiect. În acest sens, AMPOSDRU poate 

lua decizia excluderii beneficiarului de la participarea la alte cereri de propuneri de proiecte şi de la 

acordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani. 

 

Beneficiarul are obligaţia de a raporta stadiul implementării proiectului prin transmiterea de rapoarte 

tehnice şi financiare în conformitate modelul din anexa nr.3 Raportul tehnico-financiar al Instrucţiunii 

AMPOSDRU nr.30/2011. 

 

Pentru asigurarea unei implementări corespunzătoare a proiectelor finanţate prin POSDRU, Beneficiarul 

trebuie sa întocmească rapoarte de progres (tehnico-financiare). În funcţie de stadiul implementarii 

proiectelor, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat poate adresa recomandări Beneficiarului pentru accelerarea 

procesului de implementare, poate aproba un calendar al activităţilor revizuit, sau în cazul unor întârzieri 

semnificative poate rezilia contractul de finanţare, cu recuperarea sumelor plătite necorespunzator, acolo 

unde e cazul.    

Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi capitolul VI „Monitorizarea şi raportarea la nivelul proiectului” al 

prezentului manual.  

Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 

nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 

nr.506/2004.  
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Beneficiarul va informa persoanele din grupul ţintă al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza 

datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, participanţii sau 

reprezentanţii lor legali vor semna o declaraţie de consimţământ  prin care îşi dau acordul privind utilizarea 

şi publicarea datelor personale. Totodată, Beneficiarul va demara procedurile legale în vederea înregistrării 

ca operator de date cu caracter personal, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date) (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOSDRU şi  OIPOSDRU  delegat, Autorităţii de 

Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Antifraudă, Comisiei Europene, Curţii 

Europene de Conturi şi/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării 

nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate 

condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

 În vederea efectuării verificărilor prevăzute mai sus, Beneficiarul şi Partenerii se angajează să acorde 

dreptul de acces neîngrădit la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, 

inclusiv acces la sistemele informatice şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea 

tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie 

să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor.  

 

Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoană Fizică Autorizată) 

se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, 

toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate.  În acest sens, în calitate de beneficiar aveţi 

obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau 

furnizorii.  Aceste prevederi sunt aplicabile şi externalizării  către persoane fizice autorizate, cabinete 

individuale, sau alte forme de organizare echivalente (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, 

aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE, precum şi 

cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi/ sau penalităţile 

aferente calculate conform legislaţiei în vigoare (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 
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Beneficiarul are obligaţia să declare pe propria răspundere şi să se asigure în permanenţă că 

finanţarea obţinută pentru implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finanţări primite din bugetul 

de stat sau din alte bugete ale Comunităţii Europene, conform prevederilor Ghidului Solicitantului (Decizia 

53/2010 AMPOSDRU). 

 

Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, 

privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 

cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31.12.2021 cu 

posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU. 

 

Beneficiarul unui proiect finanţat din POSDRU are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor 

documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.  

Beneficiarul este obligat să informeze AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat cu privire la locaţia arhivării 

documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la primirea unei astfel de solicitări. 

Documentele originale pot viza documente contabile, documente privind achiziţiile publice, rapoarte de 

progres, alte documente aferente implementarii proiectelor. Documentele originale vor fi pastrate atât la 

nivelul Beneficiarului cât şi la nivelul Partenerului/Partenerilor, după caz. 

În cazul nerespectării prevederilor de a păstra toate documentele originale, Beneficiarul este obligat să 

restituie întreaga sumă primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din 

cofinanţarea FSE precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv 

dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform legislaţiei în vigoare. 

Beneficiarul se obligă să menţină exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor 

efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după finalizarea proiectului. 

În cazul nerespectării acestei obligaţii, Beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU contravaloarea 

echipamentelor achiziţionate şi lucrărior efectuate în cadrul proiectului, în termen de maximum 30 de zile 

de la data constatării de către AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat a încălcării acestei obligaţii de către 

Beneficiar (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 
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Beneficiarul se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului implementat, în conformitate cu cererea 

de finanţare şi contractul de finanţare, pentru cel puţin 3 ani de la data finalizării implementării proiectului 

(Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

Beneficiarul îşi va suma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe 

parcursul implementării proiectului (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

Beneficiarul declară pe propria răspundere şi garantează că în cadrul proiectului nu sunt incluse 

activităţi care fac obiectul schemelor de ajutor de stat / de minimis, şi care pot fi finanţate prin intermediul 

acestor scheme. 

În cazul în care constată că există activităţi de această natură, va informa în scris AMPOSDRU sau OIPOSDRU 

delegat, în termen de maxim 10 zile lucrătoare (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

Beneficiarul, conform prevederilor art.2 alin.(1) din HG nr.606/23.06.2010, pentru asigurarea 

finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, poate 

constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe  

care fac obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii. (HG nr.606/2010) 

Beneficiarul este obligat să transmită AMPOSDFRU sau OIPOSDRU delegat, după caz, o copie a contractului 

de credit şi gaj/ ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia. 

Beneficiarii proiectelor POSDRU aflate în implementare au obligaţia de a încărca în sistemul 

ActionWeb toate informaţiile din formularele de înrergistrare a grupului ţintă, completate de participanţii 

la operaţiunile co-finanţate din FSE derulate în cadrul proiectelor şi de a le corela cu indicatorii preconizaţi 

în proiect.   (Instrucţiunea AMPOSDRU nr 42/2011) 

Beneficiarii contractelor finanţate din POSDRU au obligaţia de a asigura documente justificative privind 

apartenenţa persoanelor din grupurile ţintă la categoriile declarate prin Formularul de identificare a 

Grupului Ţintă. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr 35/2010) 

 

În vederea justificării apartenenţei persoanelor din cadrul grupurilor ţintă la categoriile declarate în cererea 

de   finanţare, Beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU, vor completa, Formularul de înregistrare a 

Grupului Ţintă. Prin excepţie de la cele menţionate în precedent, în vederea justificării apartenenţei 



Manualul Beneficiarului - Revision 2013 - DRAFT   

 

34 

persoanelor din cadrul grupurilor ţintă la categoriile declarate în cererea de  finanţare, Beneficiarii 

proiectelor finanţate din POSDRU vor anexa la Formularul de înregistrare a Grupului Ţintă şi alte 

documente justificative, în cazul în care acestea au fost solicitate în mod explicit de către AMPOSDRU prin 

Ghidurile Solicitantului sau prin alte instrucţiuni emise de către aceasta. (Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.46/2011) .          

 

 

2.4 Perioada de implementare a proiectului 

 

Pentru înţelegerea corectă a implicaţiilor semnării şi derularii unui proiect trebuie făcută distincţia între 

următorii termeni: perioada de valabilitate a contractului şi perioada de implementare, data de începere a 

derulării proiectului. 

Alţi termeni relevanţi în contextul implementării proiectelor vizează: data de finalizare a proiectului, durata 

de eligibilitate a proiectului. 

Care este perioada de valabilitate a contractului? 

Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AMPOSDRU 

/OIPOSDRU delegat, după ce contractul a fost semnat, în prealabil, de către reprezentantul legal al 

beneficiarului şi încetează la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul 

şi/ sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante, în legătură cu sau decurgând din 

implementarea proiectului şi/sau decurgând din acordarea finanţării nerambursabile. (Decizia 53/2010 

AMPOSDRU). 

Contractul îşi va produce efecte până la data de 31 Decembrie 2021, Beneficiarul având obligaţia de a 

păstra documentele aferente proiectului pâna la data respectivă. 

 

Care este perioada de implementare a proiectului? 

Perioada de implementare a proiectului este exprimată în luni calendaristice şi specificată în cererea de 

finanţare, secţiunea “Durata proiectului”, perioada stabilita in Ghidul solicitantului – conditii specifice Ca 

regulă generală, perioada de implementare a proiectelor este cea definită în cadrul cererii de finanţare, asa 

cum a fost ea aprobată în urma selectării proiectului. Ulterior semnării contractului de finanţare, perioada 

de implementare poate fi redusă sau extinsă, în acest ultim caz fară însă a depăşi perioada maximă 

prevăzută în cadrul Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice.  
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Beneficiarul trebuie să informeze AMOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, despre orice situaţie care poate 

determina întârzierea executării contractului în termen de cinci zile de la data luării la cunoştinţă. 

Beneficiarul poate solicita, printr-un act aditional, cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de 

implementare a proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea duratei 

maxime de implementare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului aplicabil, fără depasirea bugetului 

total eligibil al proiectului. Beneficiarul va transmite actul aditional prin care solicita prelungirea duratei de 

implementare a proiectului, însoţită de documente justificative.  

 

Perioada maximă de implementare a proiectului este specificată în Ghidurile Solicitantului – Condiții 

specifice aferente fiecărei cereri de propuneri de proiecte. 

După expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţia beneficiarului, în conformitate cu art.90 

din Regulamentul CE1083/2006 de a păstra până la data de 31.12.2021 şi de apune la dispoziţia 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autorităţii de Certificare de Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, 

Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curţii Europene de Conturi, precum şi oricărui alt organism abilitat 

să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele 

corespunzătoare utilizării finanţării, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. (Decizia 53/2010 

AMPOSDRU). 

 

Care este data de începere a derulării proiectului? 

Data de începere a perioadei de implementare a Proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii următoare 

datei intrării în vigoare a contractului de finanțare. În situații bine justificate, ca urmare a solicitării 

beneficiarului, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat poate decide decalarea începerii proiectului cu cel mult 3 

luni, prin notificare, în conformitate cu prevederile contractului de finantare. 

 

Atenţie! 

În situația în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în 

termen de 3 (trei) luni de la data precizată în contractul de finanţare, contractul se consideră reziliat de plin 

drept, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanței judecătorești, cu excepția unei simple 

notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii Contractului de finanțare 
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Care este data finalizării proiectului? 

Data finalizării proiectului poate fi ultima zi de implementare a proiectului, ţinând cont de data de începere 

a demarării proiectului sau o dată anterioară acesteia, dacă activităţile sunt implementate mai rapid.  

Ca o regulă de bază a implementarii proiectelor, toate activităţile proiectului trebuie să fie efectuate şi 

finalizate, nu mai târziu de ultima lună din perioada de implementare. 

Care este perioada de eligibilitate a cheltuielilor? 

Ca regulă generală, sunt eligibile doar cheltuielile angajate şi plătite în perioada de implementare a 

proiectului. Orice activitate efectuată înainte sau după perioada de implementare a proiectului nu va fi 

luată în considerare ca fiind relevantă pentru succesul proiectului. De asemenea, costurile implicate pentru 

aceste activităţi vor fi declarate neeligibile.  

 

Notă: 

Sunt eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului şi plătite ulterior, aceste 

cheltuieli putând fi introduse în cererea de rambursare finală doar după plata acestora.  Contribuabilii 

care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea 

fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, denumite în continuare 

autorităţile competente, pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 

sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi, denumite în 

continuare obligaţii fiscale.  

Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea 

vechimii obligaţiilor fiscale. Limita sumei de încasat se analizează în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot 

forma obiectul deciziei de amânare la plată prevăzute la alin. (9) sau alin. (10) lit. a), după caz, din OUG 

50/2013 – Reglementarea unor măsuri fiscale, modificarea Codului de procedura fiscală, OUG 

eșalonare datorii beneficiari FEN. 
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Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului pot fi plătite de către Beneficiar/ 

Partener, pe o perioadă de maxim 270 de zile de la data finalizării implementării proiectului. 

(Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011) .      

 

Fac excepţie de la această regulă doar cheltuielile aferente serviciilor de audit financiar extern, care pot 

fi plătite ulterior transmiterii cererii de rambursare finală.  

 

Notă: 

Beneficiarii/ Partenerii pot solicita spre decontare, pe perioada de derulare a proiectului, contravaloarea 

serviciilor de contabilitate, pază locaţii, închiriere spaţii şi leasing , fără a fi necesară furnizarea dosarului 

de achiziţie, cu condiţia ca aceste contracte să fi fost încheiate de Beneficiari/ Parteneri cu furnizorii de 

servicii, înainte de data semnării contractului de finanţare. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011) .      

 

Sustenabilitatea proiectului  

 

După finalizarea proiectului, Beneficiarul va întreprinde toate eforturile pentru asigurarea sustenabilităţii 

proiectului aşa cum a prevăzut în cererea de finanţare transmisă şi aprobată de AMPOSDRU/OI POSDRU 

delegat. 

Ca o cerinţă particulară în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului, Beneficiarul se obligă să menţină 

destinaţia şi să asigure exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în 

cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după finalizarea Proiectului. 

 Schema generală de implementare a proiectului  

 

Un exemplu al celor mai importante etape ale implementării proiectului este prezentat în schema de mai 

jos. 
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2.5 Subcontractarea activităţilor în cadrul proiectului 

În Ordinul nr.1117/2170/august 2010 - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al 

ministrului finanţelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013"),  termenul de subcontract/subcontractare se defineşte astfel: 

 

Subcontractarea (externalizarea)- în cazul finanţărilor nerambursabile acordate în baza unui contract de 

finanţare, externalizareasubcontractul reprezintă acel acord scris/ contract încheiat în baza legislaţiei 

relevante, prin care Beneficiarul încredinţează o activitate sau o parte limitată a unei activităţi asumate 

prin cererea de finanţare unei terţe persoane juridice , alta decât entităţile partenere. 

 

Partenerul/Partenerii au posibilitatea de a subcontracta şi ei anumite activităţi din cadrul proiectului, dacă 

acest lucru a fost prevăzut în Acordul de Parteneriat.  

 

Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi şi sunt subiecţii procedurilor de achiziţii publice, în 

concordanţă cu prevederile 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, Instructiunii 65/2013 AMPOSDRU  precum şi a altor prevederi europene privind 
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achiziţiile publice, asa cum sunt ele prezentate în cadrul capitolului IV „Achiziţii publice în cadrul 

proiectului” al prezentului manual.  

 

Conform Articolului 10, alin. (2) din contractul de finanţare valoarea maximă care va face obiectul 

externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Această valoare nu include 

contractele de achiziţie publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziţia de 

imobile şi execuţia de lucrări, acestea intrând sub incidenţa cheltuielilor de tip FEDR şi a categoriei de 

cheltuieli aferente managementului de proiect (materiale consumabile) (Decizia 53/2010 AMPOSDRU). 

 

Procentul maxim de subcontractare (externalizare) este de maxim 60% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului, în cazul proiectelor din cadrul schemelor de ajutor de stat / schemelor de minimis.  

În cazul subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală revine în exclusivitate 

Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

 

În Ordinul comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice 

nr.1117/2170/august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare se precizează, de asemenea, că acele 

cheltuieli aferente următoarelor subcontracte nu sunt eligibile pentru cofinanţare din POSDRU: 

a) Subcontractele care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoare 

adaugată proporţională; 

b) Subcontractele încheiate cu intermediari sau consultanţi, în temeiul cărora plata se defineşte în 

procente din costul total al proiectului, . 

 

Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control 

toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, în calitate de beneficiar aveţi 

obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu subcontractorul sau 

cu subcontractorii. 

 

Următoarele tipuri de activităţi pot face obiectul unei subcontractări (externalizări): 

- Diverse servicii specializate, achiziţionate de pe piaţă  pentru care Beneficiarul/Partenerii nu au 

expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică. 

- Contracte încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii, cum ar fi: 

organizarea de evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare pentru participanţi şi sau 

personalul propriu, sonorizare, interpretariat,  audit financiar extern, expertiză contabilă , editarea şi 
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tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/  formare, editarea şi tipărirea de materiale 

publicitare.  (Ordinul comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor 

publice nr.1117/2170/august 2010) 
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III. RELAŢII DE PARTENERIAT 

 

Beneficiarul, în calitate de solicitant trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, respectiv 

persoană juridică de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, cu sediul social în România. 

 

În conformitate cu art.5 si art.8 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European, 

solicitantul poate transmite cererea de finanţare nerambursabilă în parteneriat având parteneri naţionali 

sau transnaţionali. În cazul depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în parteneriat este obligatorie 

completarea şi semnarea unui acord de parteneriat ce trebuie sa respecte condiţii de validitate minime şi să 

cuprindă anumite elemente. 

 

În cazul semnării Acordului de parteneriat, următoarele principii trebuie respectate:  

a) Durata Acordului de parteneriat trebuie să acopere cel puţin perioada de implementare a 

proiectului; 

b) Acordul de Parteneriat trebuie completat în limba română, semnat atât de către reprezentantul 

mandatat de solicitant/beneficiar cât şi de reprezentanţii mandataţi ai partenerilor şi stampilat 

atât de solicitant/beneficiar cât şi de către parteneri. Indiferent de numărul partenerilor 

implicaţi în implementarea unui proiect, va fi semnat un singur Acord de parteneriat, în mai 

multe exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru AM POSDRU / OIPOSDRU 

delegat;  

c) Legea aplicabilă Acordului de parteneriat este legea română; 

d) Acordul de parteneriat constitutie Anexa obligatorie a Cererii de finanţare şi trebuie transmis 

prin poştă sau servicii de curierat către AMPOSDRU împreuna cu declaraţiile finale, cerute 

conform Ghidului Solicitantului;  

e) Acordul de parteneriat însoţeşte Cererea de finanţare, detaliile acesteia fiind legate în mod 

direct de obiectul parteneriatului. Astfel, partenerii vor trebui să implementeze proiectul în 

conformitate cu metodologia, termenele şi alte specificaţii prevăzute în cererea de finanţare; 

f) Urmare semnării unui contract de finanţare între Beneficiar şi AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, 

clauzele acestuia vor fi aplicabile mutatis mutandis şi partenerilor. Drept consecinţă,  

partenerilor li se vor aplica atât prevederile contractului de finanţare, cât şi cele ale Acordului 

de Parteneriat, unde este aplicabil; 

g) Contribuţia proprie a organizatiilor partenere se realizează sub forma financiară (contribuţia în 

natură nu este eligibilă);  
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h) Achiziţiile în cadrul proiectului pot fi făcute de către beneficiar sau partenerul/partenerii 

acestuia conform acordului părţilor;  

i) Partenerii participă în realizarea şi implementarea operaţiunii, iar respectivele costuri sunt 

eligibile în aceeaşi masură cu cele ale beneficiarului grantului; 

j) Beneficiarul sau partenerul/partenerii acestuia au opţiunea de a subcontracta. Subcontractorii 

nu sunt consideraţi nici parteneri, nici asociaţi, aplicându-li-se dispoziţiile achiziţiilor publice 

conform instrucţiunilor AMPOSDRU; indiferent de repartizarea între beneficiar şi 

partener/parteneri a cuantumului subcontractării, pe ansamblu proiectului trebuie să se 

respecte procentul maxim de subcontractare stabilit de AMPOSDRU; 

k) Aplicantul va acţiona în calitate de lider de consorţiu şi, dacă va fi selectat, ca parte 

contractantă (“Beneficiarul”). 

 

Partenerii trebuie să fie organizaţii legal constituite în ţara de origine. Partenerii transnaţionali trebuie să fie 

organizaţii din Statele Membre ale Uniunii Europene. Totodată, partenerii trebuie să fie organizaţii similare 

categoriilor de beneficiari eligibili pentru respectivele cereri de propuneri de proiecte sau să demonstreze 

că în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă se află şi activitatea/activităţile din cadrul 

proiectului pentru care au rol de parteneri. 

 

Partenerii trebuie să fie implicati în cel putin două din următoarele aspecte ale proiectului: 

− Pregătirea proiectului (partenerii au fost implicaţi în dezvoltarea proiectului; proiectul este elaborat 

în comun); 

− Implementarea proiectului (partenerii implicaţi în această etapă sunt responsabili de coordonarea 

anumitor activităţi din proiect şi/sau implementarea anumitor activităţi din proiect pentru 

atingerea rezultatelor corespondente, asigurând totodată soluţionarea eventualelor probleme 

apărute în implementarea proiectului; mai mulţi parteneri pot contribui la realizarea aceluiaşi set 

de activităţi); 

− Expertiză şi resurse umane pentru implementarea proiectului (partenerii pot contribui la activităţile 

referitoare la managementul proiectului, cum ar fi activităţile legate de managementul general al 

proiectului, achiziţii publice, informare şi publicitate, controlul implementării proiectului, etc.); 

− Finanţarea proiectului (partenerii pot contribui financiar la realizarea proiectului - asigurarea 

contribuţiei minime la total cheltuieli eligibile). 
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Conform Acordului de Parteneriat, sumele implicate în proiect de catre Partener(i), se vor deconta în baza 

documentelor justificative (factură, contract, raport de activitate, bon fiscal, etc), numai după efectuarea 

plăţii acestora. 

 

Potrivit cadrului legal in vigoare, în funcţie de natura operaţiei şi încadrarea Partenerilor ca persoană 

impozabilă în sfera taxei pe valoarea adăugată, decontarea se va face pe bază de factură (persoane 

impozabile – în general) sau alte documente justificative (persoane neimpozabile). 

 

Transferurile financiare între parteneri vor fi făcute în termenele stabilite în acordul de parteneriat.  

 

Pentru a discuta de încadrarea în sfera de impozitare TVA, în primul rând trebuie stabilită încadrarea 

juridică a fiecărui parteneriat şi apoi studiată fiecare operaţiune desfăşurată.  

 

Aspectele generale de care trebuie ţinut cont pentru a determina dacă trazacţia intră sau nu în sfera de 

impozitare TVA, aşa cum sunt definite în art. 126, alin. (1) Cod Fiscal sunt: 

 

i. unul sau mai mulţi parteneri  sunt persoane impozabile 

ii. operaţiunea desfăşurată este realizată pe teritoriul Romaniei (locul prestării este România) 

iii. operaţiunea desfăşurată este considerată a fi operaţiune „cu plată” 

iv. activitatea desfăşurată intră în sfera de impozitarea TVA (activitate comercială) 

 

Dacă sunt îndeplinite cumulativ aceste condiţii, discutăm de operaţiuni impozabile în România din  punct de 

vedere al TVA. Conform art 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele impozabile2 care 

efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii, altele decat livrările/prestările fără drept de deducere a 

taxei, conform art.141 alin. (1) şi (2) sunt obligate la întocmirea facturii ca document doveditor al 

tranzacţiei efectuate. Pentru restul operatorilor economici/persoanelor neimpozabile, care nu îndeplinesc 

cumulativ condiţiile mai sus menţionate nu există obligativitatea întocmirii facturii.  

 

                                                 
2
 Prin persoană impozabilă, conform art. 127 alin. (1) şi (2) din Codul Fiscal, se inţelege orice persoană care desfăşoară, de o 

manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau 
rezultatul acestei activităţi. Activităţile economice cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, 
inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate 
economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. 
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Totodată, trebuie ţinut cont de faptul că Legea 571/2003 privind Codul Fiscal prevede excepţii de la regulile 

generale permiţând pentru anumite operaţiuni (închiriere, învăţământ, etc) scutirea de la taxa pe valoarea 

adaugată şi pe cale de consecinţă scutirea de la facturare. 

 

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4) din Codul Fiscal coroborat cu punctul 3 din Normele de 

Aplicare ale Codului Fiscal, instituţiile publice şi organizaţiile fără scop patrimonial nu sunt persoane 

impozabile atâta timp cât natura activităţilor prestate rămâne una non-economică, după cum urmează: 

- instituţiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activităţile care sunt desfăşurate în calitate 

de autorităţi publice. (art. 127 (4) Codul Fiscal) 

- organizaţiile fără scop patrimonial sunt persoane neimpozabile dacă bunurile sau serviciile sunt 

acordate în mod gratuit. (punctul 3, alin. (2) Norme Metodologice). 

 

Aşadar, taxarea transferurilor între Parteneri depinde în primul rând de natura juridică a contractului 

încheiat între părţi, de activitatea întreprinsă în cadrul proiectului (prestarea de servicii, vânzare de active, 

etc) şi nu in ultimul rând de încadrarea partenerilor ca persoane impozabile sau neimpozabile din punct de 

vedere al taxei pe valoarea adăugată.  

 

 Înlocuirea unuia din partenerii din proiect se poate face numai cu un alt partener cu o capacitate 

operaţională şi financiară cel puţin similară, care îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul 

Solicitantului şi instrucţiunile AMPOSDRU şi care îşi asumă cel puţin ducerea la îndeplinire  a obligaţiilor 

asumate de partenerul înlocuit; (Decizia AMPOSDRU nr.53/2010)    

� Nu se admite retragerea unui partener din parteneriat, fără înlocuirea acestuia cu un alt 

partener, diferit de membrii parteneriatului iniţial. Nu se admite introducerea unui 

partener suplimentar în parteneriat (creşterea numărului de parteneri), în raport de 

numărul de parteneri iniţial, deoarece ar pune în discuţie parteneriatul depus iniţial şi 

evaluat.   (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.31/2010) 

� Nu se admite înlocuirea beneficiarului finanţării nerambursabile (liderul de parteneriat), 

semnatar al contractului de finanţare, cu unul din parteneri sau cu altă entitate cu 

personalitate juridică. Fac excepţie situaţiile în care entitatea cu personalitate juridică 

semnatară a contractului (beneficiarul) este preluată, indiferent de modalitatea juridică a 

preluării (exemple – restructurare, comasare, absorbţie, desfiinţare cu preluarea 

atribuţiilor de către o altă structură publică cu personalitate juridică, etc.) de altă entitate 

juridică, succesoare în drepturi şi obligaţii, cu condiţia precizării explicite a acestui aspect şi 
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asigurarea/ dovedirea eligibilităţii succesorului conform prevederilor Ghidului Solicitantului 

aplicabil.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.31/2010) 

� Cu caracter  excepţional, se poate admite înlocuirea beneficiarului finanţării  

nerambursabile şi în situaţiile în care beneficiari/ parteneri principali sunt instituţii/ 

structuri cu statut internaţional confirmat de Ministerul de Externe (exemple – Programul 

Naţiunilor Unite pentru  Dezvoltare, Crucea roşie, Semiluna Roşie, OIM, etc.) în cazul 

modificării statutului internaţionalal acestor organizaţii, care ar afecta statutul 

reprezentanţei cu personalitate juridică din România sau al existenţei unor necorelări între 

statutul reglementat al acestor organizaţii şi legislaţia naţională aplicabilă.  (Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.37/2010) 

Cu caracter excepţional, se poate admite înlocuirea beneficiarului finanţării nerambursabile sau 

partenerilor din proiect şi modificarea acordurilor de parteneriat depuse în situaţiile în care beneficiar/ 

partener principal este Primăria, Consiliul Local sau Judeţean cu Unitatea Adminsitrativ-Teritorială 

aferentă acestora, respectiv comuna, oraşul, municipiul sau judeţul, după caz, în conformitate cu 

prevedrile art.20 şi 21 din Legea 215/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  (Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.37/2010) 
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IV ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

4.1 Respectarea regulilor privind achizitiile publice 

 

Achiziţiile publice de produse, servicii sau lucrări vor fi efectuate de liderul de parteneriat (beneficiar), 

partenerul naţional sau de partenerul transnaţional atunci când acesta implementează activităţi în 

România, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice sau, 

dacă este cazul, în conformitate cu prevederile procedurii descrise în Anexa 1 a Instrucţiunii AMPOSDRU 

nr.26/2010. 

Liderul de parteneriat (Beneficiarul) sau partenerul acestuia, responsabil pentru realizarea achiziţiei, are 

obligaţia să descrie obiectul fiecărei achiziţii de produse, servicii sau lucrări în cadrul specificaţiilor tehnice 

astfel încât să corespundă necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu 

dizabilităţi3. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 65/2013) 

 

AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegat au responsabilitatea să efectueze verificări care să acopere aspecte 

administrative, financiare, tehnice şi fizice ale operaţiunilor finanţate. Verificările operaţiunilor includ şi 

verificări ale achiziţiilor publice efectuate în perioada de implementare a proiectului.  

 

În funcţie de erorile/deficienţele constatate privind modalităţile de realizare a achiziţiilor publice prevăzute 

în proiect, AMPOSDRU şi/sau OIPOSDRU delegat vor aplica corecţii financiare în conformitate cu 

prevederile „Ghidului pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute asupra cheltuielii 

cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei 

publice”,4 prevăzute în Anexa nr.5 a Instrucţiunii AMPOSDRU nr.26/2010. 

 

 

Atenţie! 

Desfăşurarea procedurii de achiziţie precum şi derularea efectivă a contractului de achiziţie publică, inclusiv 

plata bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate trebuie să se încadreze în interiorul intervalului de timp 

                                                 
3
 Vezi “Instrument pentru utilizarea fondurilor structurale şi de coeziune - Asigurarea accesibilităţii şi nediscriminarea persoanelor 

cu disabilităţi”. (fişier disponibil în format electronic, în limba engleză, la adresa www.fseromania.ro, secţiunea Materiale 
informative). 
4
 Ghidul pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute asupra cheltuielii cofinanţate din fondurile structurale sau 

din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice este diponibil, în format electronic, pe site-ul 
AMPOSDRU, www.fseromania.ro, secţiunea implementare, 
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prevăzut în graficul activităţilor proiectului (cuprins în cererea de finanţare – anexă a contractului de 

finanţare) şi după data menţionată în contractul de finanţare ca dată de incepere a demarării proiectului. 

Beneficiarul/partenerul  are obligaţia să ia măsurile şi să întreprindă toate demersurile  necesare pentru 

efectuarea achiziţiilor în interiorul perioadei de implementare a proiectului stabilită în contractul de 

finanţare. 

Beneficiarul și/sau Partenerii trebuie să fie capabili să demonstreze că au derulat procedurile de achiziție 

publică cu suficient timp înainte de finalizarea perioadei de implementare a proiectului, astfel încât 

bunurile, serviciile sau lucrările achiziționate să mai poată fi utilizate pentru o perioadă suficientă de timp în 

folosul proiectului. 

 

4.2 Roluri şi responsabilităţi 

4.2.1 Rolul şi responsabilităţile AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat  

 

AMPOSDRU este responsabilă pentru gestionarea şi implementarea POSDRU în conformitate cu principiile 

managementului financiar solid. 

AMPOSDRU, prin Direcția Monitorizare și Raportare, are rolul de a verifica Beneficiarii proiectelor în 

procesul de achiziţii publice efectuate pentru implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social 

European prin POSDRU. 

 În privinţa achiziţiilor de bunuri/servicii/lucrări efectuate de către Beneficiarii/Partenerii din cadrul 

proiectelor de care este responsabil(ă), AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegat verifică dacă  pentru achiziţiile 

prevăzute în cadrul contractului de finanţare Beneficiarul/Partenerii au respectat prevederile Ordonanţei 

de urgenţă nr. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare (pentru entitățile care au calitatea de 

Autorități Contractante) sau prevederile instrucţiunii AMPOSDRU nr. 65/2013 (pentru entitățile care nu au 

calitatea de Autorități Contractante), după caz.  

Pentru efectuarea verificărilor asupra modului de aplicare de către beneficiar şi / sau Partenerul naţional a 

prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice sau a procedurii prevăzută în 

Instrucţiunea AMPOSDRU nr.65/2013, AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat va realiza misiuni de verificare la 

faţa locului. 

 

4.2.2 Rolul şi responsabilităţile Beneficiarului 
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În scopul achiziţionării bunurilor/serviciilor/lucrărilor prevăzute în bugetul proiectului (a se vedea în acest 

sens anexele contractului de finanţare), Beneficiarul/partenerul are obligaţia să aplice şi să respecte 

prevederile legislaţiei naţionale şi europene în materia achiziţiilor publice. 

Atribuirea contractelor încheiate în scopul implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-

2013 trebuie să respecte principiul liberei circulaţii a mărfurilor (Tratatul CE, articolul 28), principiul 

libertăţii de stabilire (articolul 43) şi principiul libertăţii de a presta servicii (articolul 49), precum şi 

principiile care decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaşterea 

reciprocă, proporţionalitatea şi transparenţa5. 

Beneficiarii proiectelor finanţate de FSE prin POSDRU au următoarele responsabilităţi: 

o să stabileasca, impreuna cu Partenerul/Partenerii acestuia, lista achizitiilor pentru fiecare 

an de implementare a proiectului;  

o să estimeze valoarea contractului de achiziţie în conformitate cu regulile de estimare ale  

acestora  descrise în Capitolul 2 din Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 cu completările şi 

modificările ulterioare; 

o să atribuie contractele de achiziţie publică de furnizare, servicii sau lucrări în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare 

sau, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor AMPOSDRU; 

o sa transmită AMPOSDRU/OIPOSDRU delgat listele achizitiilor publice efectuate în anul 

anterior de implementare a  proiectului; 

o să întocmească dosarul achiziţiei publice, să-l păstreze atât timp cât contractul de achiziţie 

publică produce efecte juridice, dar în nici nu caz mai puţin de 3 ani care urmează închiderii 

oficiale a POSDRU 2007-2013 de către Comisia Europeană şi să-l pună la dispoziţia 

organelor de control (a se consulta în acest sens secţiunea specifică „Arhivarea 

documentelor” din prezentul Manual). 

o În cazul contractelor cu o durată mai mare de un an, în situaţia în care Beneficiarului i s-a 

acordat prefinanţare, în termen de cel mult un an de la data semnării contractului de 

finanţare, Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/ 

                                                 
5
 A se vedea: Tratatul privin instituirea Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare (documentul este disponibil 

pe site-ul http://eur-lex.europa.eu), Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în 
cazul contractelor care nu intra sub incidenţa, totală sau parţială, a Directivelor privind achiziţiile publice, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006 (documentul este disponibil şi pe site-ul www.fseromania.ro în secţiunea 
„Materiale informative”, în limba engleză), 
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prestare de servicii/ execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic.  În cazul 

contractelor  cu o durată de implementare de până la un an, dar nu mai puţin de 6 luni, în 

situaţia în care Beneficiarului i s-a acordat prefinanţare, în termen de cel mult 6 luni de la 

datasemnării contractului de finanţare, Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract 

de achiziţie de bunuri / prestare de servicii/ execuţie de lucrări încheiat cu un operator 

economic.   

 În cazul în care Beneficiarul din motive imputabile acestuia, nu a încheiat si nu 

face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări cu un 

operator economic, în termenul precizat mai sus, acesta are obligaţia de a restitui, la împlinirea termenului 

si de îndată, întreaga prefinanţare primită, urmând să plătească si penalităţi de întârziere în cuantum de 

0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la 

valoarea prefinanţării primite    Decizia AMPOSDRU nr.53/2010 

  

 

4.3 Proceduri utilizate 

Care sunt procedurile pe care Beneficiarul proiectului sau partenerul acestuia trebuie să le aplice 

atunci când atribuie contractul de achiziţie publică şi care sunt documentele care trebuie întocmite? 

 

Bugetul proiectelor finanţate de FSE prin POS DRU include costuri care intră în sfera de aplicabilitate a 

prevederilor legale privind achiziţiile publice (de exemplu costuri cu materialele consumabile, costuri cu 

bunuri şi echipamente, costuri cu publicitatea proiectelor etc.). 

 

În calitate de Beneficiar sau Partener care derulează o procedură de achiziție publică în cadrul unui proiect 

finanțat din FSE prin POS DRU, aveţi obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achiziţiilor 

publice și principiile tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei 

utilizării fondurilor publice şi asumării răspunderii.  

În conformitate cu principiul asumării răspunderii prevăzut la art.2 alin.(2) din 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, stabilirea circumstanţelor de încadrare 

şi aplicarea procedurilor de achiziţie publică, inclusiv cumpărarea directă, prevăzute în legislaţia naţională şi 
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comunitară privind achiziţiile publice, intră în responsabilitatea exclusivă a Beneficiarului şi/sau a 

Partenerului acestuia. 

 

În aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi ale art.2(2) din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care nu intră sub 

incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare, 

beneficiarul sau partenerul acestuia, responsabil pentru realizarea achiziţiei, are obligaţia de a asigura o 

utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenţa dintre operatorii 

economici, precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al 

operatorilor economici care participă la atribuirea contractului. 

 

În cazul în care Liderul de parteneriat (Beneficiarul) şi /sau Partenerul/ Partenerii acestuia nu sunt autorităţi 

contractante în sensul prevederilor art.8 şi nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.9 lit.c) sau 

c^1) din Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare, aceştia au dreptul să 

opteze între respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice sau a prevederilor 

Instrucţiunii AMPOSDRU nr.65/2013. Opţiunea aleasă iniţial, de către Liderul de parteneriat şi/ sau 

partenerii acestuia, va fi păstrată pe toată durata implementării proiectului. (Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.65/2013). 

 

În aplicarea prevederilor art. 56(4) din Regulamentul CE nr.1083, în cazul partenerului transnaţional, acesta 

va urmări ca, pe întreaga durată a procesului de achiziţie, să se asigure respectarea reglementărilor 

comunitare şi naţionale cu privire la achiziţiile publice, precum şi a principiilor egalităţii de tratament, 

nediscriminării, transparenţei, liberei circulaţii şi concurenţei.  

În cazul achiziţiilor efectuate de către partenerul transnational, principiile ce guvernează achizitiile publice 

sunt cele legate de locul de implementare a acţiunii şi nu de ţara de origine partenerului. Astfel pot fi 

identificate două situații: 

a) Activităţile proiectului sunt implementate de partenerul transnaţional în ţara sa de origine. În această 

situație, partenerul trasnaţional are obligaţia să aplice legislaţia privind achiziţiile publice din ţara sa de 

origine.  

b) Activităţile proiectului sunt implementate de partenerul transnaţional în România. În această situație, 

acesta are obligaţia să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice 

în România, sau, dacă este cazul, să aplice prevederile instrucţiunilor AMPOSDRU. 
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Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) integral sau parţial. (Instrucțiunea nr.41 , 

instrucțiunea nr. 60, si instrucțiunea nr.60bis) 

 

În situația în care Beneficiarul decide să externalizeze integral sau parţial activitatea de management de 

proiect, este obligat să solicite prin caietul de sarcini minim experienţa şi competenţele descrise în cererea 

de finanţare pentru persoanele a căror activitate va fi externalizată. În situaţia în care astfel de informaţii 

nu au fost completate în cererea de finanţare, beneficiarul este obligat să respecte condiţiile impuse în 

Ghidul Solicitantului 2010 – Condiţii Generale, secţiunile 4.2.2., paragraful «Managementul proiectului»  şi 

3.2 Echipa de implementare a proiectului.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 41/2011). 

 

Beneficiarul are obligaţia de a comunica AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, în termen de 15 zile de la data 

semnării contractului, numele contractorului responsabil de managementul proiectului (în cazul 

externalizării totale a managementului proiectului) sau de o parte a activităţilor specifice managementului 

proiectului (în cazul externalizării parţiale a managementului proiectului) sau numele persoanelor fizice 

autorizate (PFA) responsabile, selectate în urma procesului/ proceselor de achiziţie. (Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.41/2011) 

 

În situaţia rezilierii contractului de servicii de management de proiect, Beneficiarul va informa în termen de 

15 zile AMPOSDRU/OI responsabil şi va justifica motivele care au condus la luarea acestei decizii. După 

rezilierea contractului, beneficiarul poate iniţia o nouă procedură de achiziţie, respectând legislaţia în 

materie de achiziţii publice, pentru atribuirea contractului de servicii de management unui alt prestator.  

(Instrucţiunea AMPOSDRU nr.41/2011) 

 

Valoarea maximă a contractului ce va fi semnat pentru externalizarea unor activităţi aferente 

managementului de proiect sau expertizei pe termen lung nu va putea depăşi valoarea calculată în funcţie 

de plafoanele maxime de referinţă stabilite în ghidul solicitantului condiţii generale, după cum urmează: 

Valoarea maximă a contractului = remuneraţie maximă expert 1 + remuneraţie maximă expert 2 +  

+...........+.remuneraţie maximă expert n,  

unde remuneraţia unui expert se calculează după formula: 

remuneraţiemaximă expert = plafon maximal x 8h/zi x 21 zile/ lună x nr. de luni  

 

Dosarul complet privind achiziţia serviciului „Managementul proiectului” (caiet sarcini, procedura aplicată, 

ofertele necâştigătoare, etc.)  se vor păstra la sediul beneficiarului şi se va verifica de către AMOSDRU/ 

OIPOSDRU delegat cu ocazia vizitelor la faţa locului.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.41/2011) 
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Implicarea consilierului juridic/ avocatului, având cunostinţe temeinice în domeniul achiziţiilor 

publice, este esenţială în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică desfăşurate de 

Beneficiar. 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate pragurile valorice pentru care Beneficiarul sau partenerul acestuia are 

obligaţia respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 cu completările şi modificările 

ulterioare sau ale instrucţiunilor AMPOSDRU.  

 

Tip contract 

Valoarea estimată a contractului, 

 în euro,  

fără TVA
6
 

Procedura aplicată 

Legislaţie naţională  
Instrucţiune 

AMPOSDRU 

A. Beneficiar sau partener finanţat prin POSDRU, autoritate contractantă, conform art. 8 din Ordonanţa de 

urgenţă  nr. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare 

 

Furnizare 
7
 

> 30.000 euro 

X 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 

34/2006 cu completările şi 

modificările ulterioare 

 

≤ 30.000 euro 

X 

Art.19 – Ordonanţa de 

urgenţă nr. 34/2006 cu 

completările şi modificările 

ulterioare şi principii Tratat 

CE*) 

 

Servicii
8
 incluse în Anexa II A din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 

34/2006 
> 30.000 euro 

X 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 

34/2006 cu completările şi 

modificările ulterioare 

 

                                                 
6
 Pragurile menţionate au avut în vedere legislaţia naţională în vigoare la data de 01.07.2009. 

7
 Valoarea cheltuielilor de tip FEDR este evidenţiată separat în cadrul bugetului proiectului şi este în limita a 10% pentru AP 1-5 

inclusiv, 15% pentru AP 6 din valoarea eligilibilă a proiectului.  Beneficiarul şi/sau Partenerul/Partenerii acestuia pot opta să 
realizeze achiziţia respectivă fie integral, de către o singură parte, fie împreună, cu stabilirea clară a responsabilităţilor fecarei părţi, 
în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.  
8
 În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din contractul de finanţare, în cazul subcontractării unor activităţi din cadrul 

proiectului, valoarea maximă care poate face obiectul subcontractării nu poate depăşi 30% din valoarea contractului. 
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Tip contract 

Valoarea estimată a contractului, 

 în euro,  

fără TVA
6
 

Procedura aplicată 

Legislaţie naţională  
Instrucţiune 

AMPOSDRU 

≤ 30.000 euro X 

Art 19 – Ordonanţa de 

urgenţă nr. 34/2006 cu 

completările şi modificările 

ulterioare şi principii Tratat 

CE*) 

 

Servicii
4
 incluse în  Anexa II B  > 130.000 euro, respectiv 

400.000 euro, conform art. 57 

alin.(2) 

X 

Ordonanţa de urgenţă nr. 

34/2006 cu completările şi 

modificările ulterioare 

 

≤ 130.000 euro, respectiv 

400.000 euro, conform art. 57 

alin.(2) 

X 

Art 2(2) – H.G. nr. 925/2006 şi 

principii Tratat CE*) 

 

Lucrări 

> 100.000 euro 

X 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 

34/2006 cu completările şi 

modificările ulterioare 

 

≤ 100.000 euro 

X 

Art 19 – Ordonanţa de 

urgenţă nr. 34/2006 cu 

completările şi modificările 

ulterioare şi principii Tratat 

CE*) 

 

Cazul contractelor de achiziţie 

de servicii care nu intră sub 

incidenţa prevederilor  

Ordonanţei de urgenţă 

nr.34/2006 

Orice valoare Art.2 (2) – H.G. nr. 925/2006  

B) Beneficiar al unui contract de finanţare prin POSDRU şi /sau  partenerul naţional sau transnaţional al acestuia, 

operator economic care nu îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9 lit.c) sau c1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare 
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Tip contract 

Valoarea estimată a contractului, 

 în euro,  

fără TVA
6
 

Procedura aplicată 

Legislaţie naţională  
Instrucţiune 

AMPOSDRU 

Furnizare
9
 Orice valoare  X 

Servicii
10

  > 200.000 euro 

contractul este finanţat în mod 

direct, în proporţie de mai mult 

de 50%, din fonduri comunitare 

şi/sau de la bugetul de stat; 

X 

Ordonanţa de urgenţă 

nr.34/2006 cu completările şi 

modificările ulterioare 

 

≤ 200.000 euro 

contractul este finanţat în mod 

direct, în proporţie de mai mult 

de 50%, din fonduri comunitare 

şi/sau de la bugetul de stat; 

 X 

Lucrări  > 5.000.000 euro 

contractul este finanţat în mod 

direct, în proporţie de mai mult 

de 50%, din fonduri comunitare 

şi/sau de la bugetul de stat; 

X 

Ordonanţa de urgenţă nr. 

34/2006 cu completările şi 

modificările ulterioare 

 

≤ 5.000.000 euro 

contractul este finanţat în mod 

direct, în proporţie de mai mult 

de 50%, din fonduri comunitare 

şi/sau de la bugetul de stat; 

 

 X 

 

În cazul în care nici Beneficiarul şi nici Partenerul/Partenerii acestuia nu sunt autorităţi contractante în 

sensul prevederilor art.8 şi nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.9 lit.c) sau c1) din O.U.G. 

nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare, au dreptul să opteze între respectarea prevederilor 

legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice sau aplicarea procedurii descrise în instrucţiunea AMPOSDRU. 

 

                                                 
9
 Valoarea cheltuielilor de tip FEDR este evidenţiată separat în cadrul bugetului proiectului şi este în limita a 10% pentru AP 1-5 

inclusiv, 15% pentru AP 6 din valoarea eligilibilă a proiectului.  Beneficiarul şi/sau Partenerul/Partenerii acestuia pot opta să 
realizeze achiziţia respectivă fie integral de către o singură parte, fie în comun, cu stabilirea clară a responsabilităţilor fiecărei părţi , 
în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.  
10

 În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din contractul de finanţare, în cazul subcontractării unor activităţi din cadrul 
proiectului, valoarea maximă care poate face obiectul subcontractării nu poate depăşi 30% din valoarea contractului. 
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Mai multe detalii privind reglementarea achiziţiilor efectuate de către Beneficiar/Partener sunt prezentate 

în urmatoarele documente:  

-  Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul 

contractelor care nu intră sub incidenţa, totală sau parţială, a Directivelor privind achiziţiile publice, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006; 

- Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din 

FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt 

autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 

lit.c1 din aceeaşi ordonanţă” – Instrucţiunea AMPSODRU nr.65/2013 ca urmare a Ordinului 

ministrului afacerilor europene nr.1050 din 29 octombrie 2012; 

 

4.4 Cerinţe contractuale privind raportarea achiziţiilor publice 

 

4.4 Cerinţe contractuale privind raportarea achiziţiilor publice 

 

În scopul desfăşurării procedurilor de achiziţii publice prevăzute în proiectul finanţat de FSE prin POSDRU 

2007-2013, Liderul de parteneriat (Beneficiarul) va întocmi Lista achiziţiilor publice planificate pentru anul 

curent (N) de implementare a proiectului. 

Pentru anul următor de implementare a proiectului, Liderul de parteneriat (Beneficiarul) va întocmi şi Lista 

achiziţiilor publice efectuate în anul anterior (N-1) de implementare. 

 

Liderul de parteneriat (Beneficiarul) va transmite către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat ,în conformitate cu 

prevederile contractului de finanţare, Lista achiziţiilor publice pentru anul curent (N) de implementare şi 

Lista achiziţiilor publice efectuate în anul anterior (N-1) de implementare. 

 

Beneficiarul va transmite către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, listele achiziţiilor publice atât pe suport de 

hârtie, cât şi în format electronic (fişiere disponibile în format electronic la adresa www.fseromania.ro, 

secţiunea ”Implementare proiecte”). 

 

V. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI 

 

5.1 Eligibilitatea cheltuielilor 
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5.1.1 Reguli de eligibilitate a cheltuielilor 

Care sunt condiţiile pentru ca o cheltuială efectuată să fie eligibilă?  

 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 

1) să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare 

nerambursabilă sau de la data menționată în contractul de finanțare; 

2) să fie necesară pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului; 

3) să fie prevăzută în bugetul proiectului; 

4) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea 

eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficiență; 

5) să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă si să fie dovedită 

prin facturi, în conformitate cu prevederile legislatiei naţionale, sau de alte documente contabile cu 

valoare probatorie echivalentă facturilor; 

6) să nu fi făcut obiectul altor finanţări din fonduri publice, cu excepția prevederilor art. 7, lit. b din 

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

7) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare și cu prevederile 

contractului de finantare; 

8) să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile prezentată în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice 

pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. 

9) Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului pot fi plătite de către Beneficiar/ 

Partener,  in perioada maxima prevazuta in contractul de finantare si/sau instrutiunile emise de 

AMPOSDRU. 

 

 

5.1.2 Categorii de cheltuieli eligible 

Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile? 

 

Categorii de cheltuieli eligibile: 

a) cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului; 

b) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna; 
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c) cheltuieli pentru derularea proiectului; 

d) cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate); 

e) taxe; 

f) cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităților proiectului; 

g) subvenţii (ajutoare) şi burse; 

h) cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie; 

i) cheltuieli de informare şi publicitate; 

j) cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 

 

Atenţie! 

Acestea sunt toate categoriile de cheltuieli eligibile care se regăsesc în Ordinul nr. 1117/2170/2010 al 

ministrului muncii, familiei şi protectiei sociale şi al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea regulilor 

de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional 

sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.  

Pentru a identifica ce categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile în cadrul proiectului implementat 

de dumneavoastră vă rugăm să consultaţi lista prevăzută în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice 

pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.  

 

 

5.1.3 Cheltuieli neeligible 

Care sunt categoriile de cheltuieli care nu vor fi considerate eligibile? 

 

Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

a) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 

b) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing; 

c) achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură, teren şi alte imobile, cu excepţia 

celor care pot fi încadrate la categoria „Cheltuieli de tip FEDR”; 

d) achiziţia de echipamente second-hand; 

e) cheltuieli pentru locuinţe; 

f) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; 

g) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; 
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h) contribuţia în natură; 

i) cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului, care depăşesc plafoanele maxime 

de referinţă precizate în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, sau cele reglementate de 

legislația națională pentru personalul încadrat în structuri/entități finanțate din bugetul de stat. 

 

5.1.4 Justificarea cheltuielilor eligibile  

Cum se realizează justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU? 

 

Pentru a putea fi decontate, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi încadrate în capitole bugetare, 

corespunzător tipologiei din care fac parte şi vor fi susţinute de documente justificative. 

 Notă: Cheltuielile care vor fi efectuate prin desfăşurarea unei proceduri de achiziţie publică vor fi 

susţinute de documentele prevăzute în cadrul OUG 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi/sau 

a instrucţiunilor emise de către AMPOSDRU (a se vedea instrucțiunea nr. 26/2010 privind efectuarea 

achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013).  

Care sunt tipurile de cheltuieli aferente fiecărui capitol din bugetul proiectului? 

Bugetul proiectului are în componenţă 4 capitole bugetare, şi anume:  

• Resurse umane;  

• Participanţi; 

• Alte tipuri de costuri (include şi categoria de cheltuieli de tip FEDR); 

• Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie. 

În cadrul fiecărui capitol se pot deconta numai anumite tipuri de cheltuieli, după cum urmează11: 

 

 CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) 
TOTAL (fără TVA) 

- Lei - 

1 

Resurse umane 

1.1. Cheltuieli cu personalul implicat în 

implementarea proiectului 

1.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna 

(aferente personalului) 

  

2 Participanţi   

                                                 
11

 Structura bugetului proiectului respectă formatul prevăzut în cererile de propuneri de proiecte lansate în perioada 2010-2011 
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2.1. Cheltuieli cu cazarea şi transportul (aferente 

participanţilor) 

2.2. Subvenţii (ajutoare) şi burse 

3 

Alte tipuri de costuri 

3.1. Cheltuieli pentru derularea proiectului  

3.2. Taxe 

3.3. Cheltuieli aferente activităților externalizate 

(subcontractate) 

3.4. Cheltuieli pentru închirieri și leasing, 

necesare derulării activităților proiectului 

3.5. Cheltuieli de informare şi publicitate 

 

  

3.1 

Din care FEDR ( max. 10% pentru AP 1-5, sau 

max. 15% pentru AP 6 din valoarea totală 

eligibilă a proiectului) 

  

4 
Rezervă de contingenţă (maxim 5% din 

(1+2+3)) 
 

5 Total cheltuieli directe (1 + 2 + 3 + 4)   

6 

Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 

administraţie (proiecte strategice: max. 5% pentu 

pers. juridice de drept public, sau max.7% pentru 

pers. juridice de drept privat; proiecte de grant: 

max. 15% pentru toate categoriile de beneficiari, 

din total cheltuieli directe, mai puțin cheltuielile de 

tip FEDR) 

  

7 
VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5 + 6), din 

care: 
  

7.1 Valoare activităţi transnaţionale   

7.2 Valoare activități externalizate  

8 CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI   

9 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ (7 - 8) 
  

10 TVA nedeductibil estimat   

12 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7 + 10)   

Model folosit  în cadrul Cererilor de propuneri de Proiecte lansate in perioada 2010-2011 

Formatul standard al bugetului prezentat anterior a fost aprobat prin instrucțiunea nr. 34/2010 privind 

modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanțare. Acesta va fi utilizat de către 
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AM POSDRU pentru proiectele depuse în baza Ghidului Solicitantului 2010 aprobat prin Ordinul ministrului 

muncii, familiei și protecției sociale nr. 1164/2010.   

Care/Ce sunt costurile directe? 

Costurile directe sunt acele costuri efectuate de către Beneficiar şi/sau Parteneri, care pot fi atribuite unei 

anumite activităţi individuale din cadrul operaţiunii şi pentru care poate fi demonstrată legătura cu 

activitatea în cauză.  

Cheltuielile directe sunt încadrate la capitolele bugetare Resurse Umane, Participanţi şi Alte tipuri de 

Cheltuieli şi fac parte din categoriile enumerate în Ordinul nr. 1117/2170/2010 mai puţin categoria 

cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie. 

 

Care/Ce sunt costurile indirecte? 

Costurile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate de către Beneficiar şi/sau Parteneri pentru funcţionarea 

de ansamblu a acestora şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul operaţiunii.  

Cheltuielile indirecte sunt încadrate la capitolul bugetar cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 

administraţie. 

În conformitate cu prevederile articolului 7 din Ordinul nr. 1117/2170/2010, cheltuielile încadrate în 

această categorie pot fi declarate într-una din următoarele modalități: 

•    Cheltuieli declarate pe baza costurilor reale, dovedite prin documente justificative, în conformitate 

cu metodologia elaborată de Autoritatea de management; 

•    Cheltuieli declarate în mod forfetar, ca procent din costurile directe declarate de beneficiar, și 

susținute de documente justificative, în conformitate cu metodologia elaborată de Autoritatea de 

management și aprobată de Comisia Europeană. 

 

5.1.4.1. Cheltuieli cu personalul (categoria 1.1. din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în cadrul cheltuielilor cu personalul?  

În cadrul cheltuielilor cu personalul se includ cheltuieli aferente angajaţilor implicați în implementarea 

proiectului, şi anume: 

• Salarii şi asimilate acestora (salarii, prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare – conform 

legislației în vigoare); 

• Onorarii (inclusiv taxele și contribuțiile sociale aferente conform legislației în vigoare);  
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• Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii 

angajaţi şi angajatori: contribuţii de asigurări sociale de stat, contribuţii de asigurări de şomaj, 

contribuţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale, alte contribuţii). 

Prin ce se diferenţiază veniturile din salarii faţă de onorarii? 

Onorariul reprezintă plata unei munci prestate în afara unui raport juridic de muncă (precum contract civil 

de prestări servicii încheiat în temeiul prevederilor din Codul civil), pe o durată determinată care nu 

presupune subordonare față de beneficiar. Conform legislaţiei relevante în vigoare, persoanele care 

exercită exclusiv profesiuni liberale nu primesc salariu drept contravaloare a muncii prestate, ci o plată 

(onorariu). Deci, pe cale de consecinţă, onorariile nu pot fi considerate cheltuieli cu salariile. 

Sunt considerate venituri din salarii, în conformitate cu prevederile art.55 din Codul Fiscal, toate veniturile 

în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract 

individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de 

denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă.  

Documente justificative  

Toate tipurile de documentele prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracter informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

În vederea rambursării cheltuielilor cu personalul, Beneficiarul va prezenta următoarele documente 

justificative, după caz: 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

Salarii şi asimilate acestora - contracte individuale de muncă (sau 

echivalent) pe perioadă determinată sau 

nedeterminată întocmite în conformitate cu 

- ordin de plată/cotor filă cec/foaie 

de vărsământ, borderou virare în 

cont de card, registru de casă; 
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legislația aplicabilă;  

- acte adiţionale la contracte individuale de 

muncă sau echivalent;  

- listă de avans chenzinal (dacă este cazul) 

pentru experții angajați cu contract 

individual de muncă sau echivalent 

<întocmită pentru proiect>; 

- centralizatoare state de plată; 

- fişe de pontaj;  

- fişe de post (pentru experții angajați cu 

contract individual de muncă sau echivalent); 

- rapoarte de activitate pentru experţii 

proiectului (cu detalierea activităţilor şi a 

numărului de ore lucrate) 

- statul de salarii lunar (pentru experții 

angajați cu contract individual de muncă sau 

echivalent) <întocmit pentru proiect>; 

- lista experților implicați în derularea 

proiectului (experți pe termen lung și experți 

pe termen scurt). 

- chitanță, dispoziţia de plată (în 

cazul plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele şi/sau extragerile. 

Onorarii - contract civil de prestări servicii; 

- rapoarte de activitate pentru experţii 

proiectului; 

- fişe de pontaj;  

- fişe de post; 

- rapoarte de activitate pentru experţii 

proiectului; 

- statul de plată  <întocmit pentru proiect>; 

- factura emisă (dacă este cazul); 

- ordin de plată/cotor filă cec/foaie 

de vărsământ, borderou virare în 

cont de card, registru de casă; 

- chitanță, dispoziţia de plată (în 

cazul plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele şi/sau extragerile. 

Contribuţii sociale aferente 

cheltuielilor salariale şi 

cheltuielilor asimilate acestora 

- state de plată şi centralizatoare state de 

plată; 

- declaraţii CAS/CASS/Finanţe/Şomaj; 

- ordin de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ; 

- extras de cont. 

 

Plafoanele maximale stabilite  în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, pentru diferitele tipuri 

de experţi, cuprind venitul net şi taxele/ contribuţiile aferente angajatului, fără a include taxele aferente 
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angajatorului. Taxele/ contribuţiile aferente angajatorului, rămân cheltuieli eligibile în cadrul POSDRU, 

dar nu sunt incluse în plafonul maximal stabilit în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale. (Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.44/2011) 

 

De la data intrării în vigoare a Ordinului nr.1117 /17.08.2010 pentru stabilirea regulilor de eligibiliate şi a 

listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013, cheltuielile aferente 

funcţiilor responsabil financiar, consilier juridic şi expert contabil, vor fi declarate şi decontate de la 

categoria de costuri directe.     (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011) 

 

Nu este permis ca activităţile ce-i revin liderului de parteneriat, în conformitate cu prevederile acordului 

de Parteneriat şi a Cererii de Finanţare, să fie desfăşurate de către experţii Partenerului / Partenerilor, 

sau vice-versa. Cu alte cuvinte, rolurile şi responsabilităţile ce le revin fiecărui partener, vor fi îndeplinite 

prin utilizarea prin utilizarea de resurse umane proprii şi/ sau externalizare de activităţi. (Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.47/2011) 

 

În cazul experţilor pe termen lung sau scurt ai partenerului transnaţional, care în baza formei de angajare 

sunt obligaţi să emită factură către partenerul transnaţional, cheltuielile aferente vor fi solicitate spre 

decontare de la capitolul bugetar   „Alte tipuri de costuri”, cheltuieli aferente activităţilor externalizate. 

Pentru selecţia experţilor în cauză, partenerul transanaţional va respecta pereederile legislaţiei      

existente în ţara de provenienţă a acestuia. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011) 

 

5.1.4.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna (categoria 1.2 si 2.1 din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în cadrul cheltuielilor cu transportul, cazarea şi diurna?  

 

În cadrul acestei categorii de cheltuieli se includ cheltuieli legate de transportul, cazarea şi diurna 

persoanelor angajate în proiect (caz în care decontarea se va face la capitolul bugetar I Resurse Umane), cât 

şi cheltuieli legate de transportul şi cazarea participanţilor în cadrul proiectului (caz în care decontarea se va 

face la capitolul bugetar II Participanţi). Din această categorie fac parte urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

• Transport de persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane); 

• Transport de materiale şi echipamente; (sunt eligibile doar de la capitolul bugetar I Resurse 

Umane); 

• Cazare; 
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• Diurnă (pentru personalul propriu angajat). 

 

Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente transportului de persoane (personal propriu, participanţi 

și alte persoane) intern (în România), cât şi internaţional.  

Mijloacele de transport folosite pentru efectuarea deplasărilor în cadrul proiectului pot fi: autoturism, autocar, 

avion, tren, mijloace de navigaţie fluvială etc. 

Autoturismul proprietate personală poate fi folosit în cazul deplasărilor efectuate de către personalul propriu, 

participanti și alte persoane doar pentru activităţile derulate în cadrul proiectului, cu respectarea regulilor de 

eligibilitate stabilite în cadrul Ordinului nr. 1117//2010. 

 

Cheltuielile aferente cazării participanţilor şi personalului propriu din proiect se vor considera eligibile 

doar dacă sunt conexe activităţilor din cadrul proiectului. 

În cazul în care pentru personalul propriu se acordă, în timpul deplasărilor, pensiune completă (cazare şi masă), 

diurna nu se va mai acorda. 

 

Următoarele tipuri de contracte încheiate de către beneficiari/ parteneri cu operatori economici  

nu vor fi considerate subcontractate (externalizate): 

- contracte de furnizare bunuri (materiale, materii prime,  echipamente, consumabile, etc.); 

- contracte de prestări de servicii pentru servicii de cazare furnizate de către structuri de primire 

turistică; 

- contracte de prestări servicii pentru servicii de transport; 

- contracte încheiate cu operatorii economici în vederea asigurării carburantului necesar; 

- contracte de prestării servicii pentru asigurarea hranei participanţilor. 

În conformitate cu prevederile ordinului de cheltuieli eligibile nr. 1117/2010, pachetele de servicii 

complete conţinând cazare, transport şi hrană (sau diverse combinaţii din cele trei menţionate), sunt 

considerate cheltuieli aferente externalizate. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011). 

 

Documente justificative  
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 Toate tipurile de documente prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instructiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

Transport de persoane 

(personal propriu, participanţi, 

alte persoane) 

 

 

 

Documente comune 

- bonuri taxe autostradă; 

- bonuri taxe de trecere a podurilor, bac, 

etc.; 

- bonuri taxe parcare hoteliera; 

Transport cu autoturismul personal 

- bon fiscal de combustibil, cu înscrierea pe 

verso a numărului de înmatriculare a 

autoturismului şi a persoanei care efectuează 

deplasarea; 

- ordinul de deplasare completat în 

conformitate cu prevederile OMFP nr. 

3512/2008 privind documentele financiar-

contabile; 

- decont de cheltuieli completat în 

conformitate cu prevederile OMFP nr. 

3512/2008 privind documentele financiar-

contabile (pentru deplasările externe); 

- tabel semnat şi ştampilat de beneficiarul 

finanţării sau partenerul/acestuia, care să 

cuprindă numele şi prenumele 

persoanelor/participantilor care efectuează 

transportul (în cazul deplasării personalului 

propriu în grup și/sau al participanților) 

- ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizată de banca, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile;. 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

Transport cu autoturismul de serviciu sau 

comodat 

- foaia de parcurs completată corespunzător 

şi FAZ; 

- B.C.F.–uri cu înscrierea pe verso a numărului 

de înmatriculare a autoturismului şi a 

persoanei care efectuează deplasarea; 

- centralizatorul privind consumul lunar de 

carburant în cadrul instituției/entității;; 

- ordinul de deplasare completat în 

conformitate cu prevederile OMFP nr. 

3512/2008 privind documentele financiar-

contabile; 

Transport cu avionul/trenul/navigaţie fluvială 

- tabel semnat şi ştampilat de beneficiarul 

finanţării sau partenerul/acestuia, care să 

cuprindă numele şi prenumele persoanelor 

care efectuează transportul; 

- biletele/tichetele de călătorie (în condiţiile și 

în plafoanele prevăzute de dispoziţiile legale 

în vigoare) – dacă este cazul;; 

- ordinul de deplasare; 

- factura fiscală (se va depune doar pentru 

situația în care cheltuielile de transport au 

fost angajate de către beneficiar/partener de 

la operatorii economici); 

Transport cu autocarul 

- tabel semnat şi ştampilat de beneficiarul 

finanţării sau partenerul/acestuia, care să 

cuprindă numele şi prenumele persoanelor 

care efectuează transportul;  

- ordinul de deplasare; 

- factura fiscală (se va depune doar pentru 

situația în care cheltuielile de transport au 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

fost angajate de către beneficiar/partener de 

la operatorii economici). 

Transport de materiale şi 

echipamente 

- contractul de prestări servicii (dacă este 

cazul); 

- acte adiționale încheiate pe perioada 

derulării proiectului, la contractele semnate 

(dacă există); 

- dosarul achiziției (dacă este cazul); 

- factura emisă de către prestator/locator; 

- avizul de însoţire a mărfii (dacă este cazul); 

- proces verbal de recepție (dacă este cazul); 

- ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizată de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile;  

Diurnă (pentru personalul 

propriu angajat) 

- ordinul de deplasare, completat 

corespunzător, continând clar data şi ora 

plecării/sosiri; 

- dispoziţie de plată către 

casierie/dispoziţie de încasare, 

registru de casă/ foaie de vărsământ; 

- extras de cont. 

Cazare - factură de cazare cu menţionarea numelor 

tuturor persoanelor cazate, a duratei cazării 

şi a tarifului perceput, sau tabel centralizator 

cu persoanele cazate anexat la factură (se va 

depune doar pentru situația în care 

cheltuielile de cazare au fost angajate de 

către beneficiar/partener de la operatorii 

economici); 

- ordinul de deplasare; 

- tabel centralizator cu menționarea numelor 

tuturor persoanelor cazate, a duratei cazării 

și a tarifului perceput, anexat la factură; 

- contractul de prestări servicii (dacă este 

cazul); 

- dosarul achiziției (dacă este cazul); 

- ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizată de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile;  

 

5.1.4.3. Cheltuieli pentru subvenţii (ajutoare) şi burse (categoria 2.2. din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în cadrul cheltuielilor pentru subvenţii (ajutoare, premii) şi burse?  
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În cadrul acestei categorii de cheltuieli se includ cheltuieli legate de subvenţii (ajutoare, premii) şi burse 

acordate pentru: 

- Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii 

acestora; 

- Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori: subvenţii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care 

angajează ucenici, tineri absolvenţi; subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajaţi, 

pe o perioadă stabilită în Ghidul solicitantului; alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi 

sunt implicaţi în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în 

perioada de formare; subvenții (ajutoare, premii) pentru plata salariilor din întreprinderile sociale; 

- Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin 

financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie 

(de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în 

comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate); 

- Subvenții (ajutoare, premii) pentru participanți șomeri și persoane inactive; 

- Subvenții (ajutoare, premii) pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile; 

- Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor; 

- Subvenţii (ajutoare, premii) pentru înregistrarea drepturilor de autor; 

- Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, 

copii, persoane cu dizabilităţi); 

- Premii în cadrul unor concursuri; 

- Burse de studii pentru elevi, studenţi, doctoranzi; 

- Burse post doctorat; 

- Burse sociale; 

- Burse de merit. 

Documente justificative  

 

 Toate tipurile de documentele prezentate in cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autoritatile naţionale şi/sau europene pot 
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solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instructiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă 

efectuarea plăţii 

-Subvenţii acordate pentru 

elevi, studenţi, tineri 

absolvenţi, ucenici şi însoţitorii 

acestora; 

-Subvenţii pentru angajatori; 

-Subvenţii pentru servicii 

sociale de îngrijire pentru 

persoanele dependente 

-Premii în cadrul unor 

concursuri 

-Burse de studii pentru elevi, 

studenţi, doctoranzi 

- Burse post doctorat 

- Burse sociale 

- Burse de merit 

- regulament de organizare concurs premii/ 

Nota de fundamentare privind criteriile de 

acordare a subvenţiilor/burselor; 

- decizia reprezentantului legal/persoanei 

abilitate privind acordarea 

subvenţiei/premiului/bursei; 

- dosarul de solicitare a 

subvenţiei/premiului/bursei sau contract (ex 

contract de studii), dacă este cazul; 

- procesul verbal de analiză a dosarului (dacă 

este cazul); 

- lista subvenţiilor/premilor/burselor acordate; 

- borderou de plată a subvenţiilor/ 

premilor/burselor purtând semnăturile 

beneficiarilor subvenţiilor/premiilor/burselor; 

- ordin de plată/cotor filă 

cec/foaie de vărsământ, borderou 

virare în cont de card, registru de 

casă; 

- dispoziţie de plată (în cazul 

plăților în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile;  

Subvenţii pentru angajaţii care 

fac parte din grupuri 

vulnerabile 

- decizia reprezentantului legal/persoanei 

abilitate privind acordarea subvenţiei; 

- dosarul de solicitare a subvenţiei; 

- procesul verbal de analiză a dosarului; 

- lista subvenţiilor acordate; 

- ancheta socială; 

- borderou de plată a subvenţiilor purtând 

semnăturile beneficiarilor subvenţiilor; 

- ordin de plată/cotor filă 

cec/foaie de vărsământ, borderou 

virare în cont de card, registru de 

casă; 

- dispoziţie de plată (în cazul 

plăților în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Subvenţii pentru cursanţi pe 

perioada derulării cursurilor 

- decizia reprezentantului legal/persoanei 

abilitate privind acordarea subvenţiei; 

- dosarul de solicitare a subvenţiei sau 

contractul încheiat; 

- procesul verbal de analiză a dosarului; 

- lista subvenţiilor acordate; 

- graficul desfăşurării cursurilor şi lista de 

- ordin de plată/cotor filă 

cec/foaie de vărsământ, borderou 

virare în cont de card, registru de 

casă; 

- dispoziţie de plată (în cazul 

plăților în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 
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prezenţă la cursuri; 

- fişa postului; 

- declaraţia angajatorului că nu a înregistrat 

venituri de pe urma cursantului în perioada 

derulării cursului; 

- borderou de plată a subvenţiilor purtând 

semnăturile beneficiarilor subvenţiilor; 

viramentele și/sau extragerile; 

Subvenţii pentru înregistrarea 

drepturilor de autor 

- decizia reprezentantului legal/persoanei 

abilitate privind acordarea subvenţiei; 

- dosarul de solicitare a subvenţiei; 

- procesul verbal de analiză a dosarului; 

- lista subvenţiilor acordate; 

-copii după contractele de cesiune a drepturilor 

de autor şi drepturi conexe încheiate cu 

respectarea prevederilor legale şi în care se 

menţionează clar obiectul contractului, 

valoarea şi modalitatea de plată, valabilitatea 

contractului; 

- dovada achitării impozitelor aferente; 

- borderou de plată a subvenţiilor purtând 

semnăturile beneficiarilor subvenţiilor; 

 

- ordin de plată/cotor filă 

cec/foaie de vărsământ, borderou 

virare în cont de card, registru de 

casă; 

- dispoziţie de plată (în cazul 

plăților în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

 

5.1.4.4. Cheltuieli pentru derularea proiectului (categoria 3.1. din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în cadrul cheltuielilor pentru derularea proiectului? 

- Servicii de sonorizare; 

- Traducere şi interpretare; 

- Prelucrare date; 

- Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice; 

- Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit 

şi/sau electronic; 

- Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare; 

- Materiale consumabile: cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice; 

cheltuieli cu hrana; materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare; papetărie.  
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Materialele consumabile (cheltuieli privind materiii prime şi materiale necesare derulării cursurilor  practice 

şi papetărie) legate în mod direct de susţinerea activităţilor de educaţie şi formare vor fi solicitate spre 

decontare de la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri”. Celelalte tipuri de materiale consumabile, care nu 

sunt legate în mod direct de susţinerea activităţilor de educaţie şi formare (elaborarea şi tipărirea 

Rapoartelor tehnice şi financiare anexate cererilor de rambursare) se vor solicita spre rambursare de la 

capitolul bugetar „Cheltuieli indirecte / Cheltuieli generale de administraţie”. (Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.44/2011). 

În cadrul cheltuielilor aferente managementului de proiect se pot deconta şi cheltuielile legate de 

hrana acordată participanţilor, prin intermediul serviciilor de tip „catering”. 

 

Documente justificative  

 

 Toate tipurile de documente prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

- Servicii de sonorizare; 

- Traducere şi interpretare; 

- Prelucrare date; 

 

- dosarul achiziției (dacă este cazul); 

- contractul de prestări servicii (dacă este 

cazul); 

- factură fiscală sau bon fiscal; 

 

 - ordine de plată/cotor filă cec/ 

foaie de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în 

cazul plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

- Întreţinere, actualizare şi - contractul de prestări servicii (dacă este  - ordine de plată/cotor filă cec/ 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

dezvoltare aplicaţii informatice cazul); 

- factură fiscală sau bon fiscal; 

- proces verbal de recepţie a lucrării; 

- garanţia de bună execuţie; 

 

foaie de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în 

cazul plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

- Achiziţionare de publicaţii, 

cărţi, reviste de specialitate 

relevante pentru operaţiune, în 

format tipărit şi/sau electronic; 

 

- factură fiscală sau bon fiscal; 

 

- ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în 

cazul plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Concesiuni, brevete, licenţe, 

mărci comerciale, drepturi şi 

active similare 

- factură fiscală sau bon fiscal; 

- fişa mijloacelor fixe; 

- registrul mijloacelor fixe; 

 

- ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în 

cazul plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Materiale consumabile  - contract de prestări servicii (dacă este 

cazul); 

- factură fiscală sau bon fiscal; 

- avizul de însoţire a mărfii (dacă este cazul); 

- nota de recepţie şi constatare de diferenţe, 

a bunurilor intrate in gestiunea instituţiei; 

- procesul verbal de predare-primire a 

bunurilor; 

- bonul de consum; 

- certificate de garanţie (dacă este cazul); 

 - ordine de plată/cotor filă cec/ 

foaie de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în 

cazul plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

În cazul cheltuielilor legate de hrană: 

- contractul de prestări servicii (dacă este 

cazul); 

- dosarul achiziției (dacă este cazul); 

- factură fiscală; 

- pontaj de masă/borderou/lista participanţi; 

- proces verbal de recepție (dacă este cazul). 

 

 

5.1.4.5. Cheltuieli aferente taxelor (categoria 3.2. din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în categoria taxelor? 

- Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe 

alte căi decât cele formale); 

- Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care 

furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie); 

- Taxe de eliberare a certificatelor de calificare; 

- Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizează ucenicia la locul de muncă; 

- Taxe de atestare pentru persoanele din întreprinderi care au rol de maiştri de ucenicie; 

- Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe; 

- Taxe de participare la programe de formare/educaţie; 

- Taxe pentru înființarea întreprinderilor sociale. 

 

Documente justificative  

 

 Toate tipurile de documentele prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 
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solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDDRU delegat. 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

- Taxe de certificare a 

competenţelor; 

-Taxe de evaluare/ 

acreditare/autorizare a 

programelor de formare/ 

educaţie; 

- Taxe de eliberare a 

certificatelor de calificare; 

- Taxe de autorizare pentru 

angajatorii care organizează 

ucenicia la locul de muncă; 

- Taxe de atestare pentru 

persoanele din întreprinderi 

care au rol de maiştri de 

ucenicie; 

- Taxe de autorizare a centrelor 

de evaluare de competenţe; 

- Taxe de participare la 

programe de formare/educaţie; 

- Taxe pentru înființarea 

întreprinderilor sociale. 

- factura emisă de instituţia 

abilitată/documentul emis de instituția 

abilitată prin care se adeverește plata 

taxei; 

 

-ordine de plată/cotor filă cec/ foaie de 

vărsământ vizata de bancă, borderou 

virare în cont bancar, registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile. 

 

 

5.1.4.6. Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate) (categoria 3.3. din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în categoria cheltuielilor aferente activităților subcontractate 

(externalizate)? 

- Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza 

necesară, inclusiv managementul proiectului și consultanță juridică; 
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- Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor 

servicii: 

     - organizarea de evenimente; 

     - pachete complete conținând transport, cazarea și/sau hrana participanților/personalului propriu; 

     - audit financiar extern; 

      - ezpertiză contabilă; 

     - editarea și tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare; 

     - editarea și tipărirea de materiale publicitare. 

 

Documente justificative  

 

 Toate tipurile de documentele prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ si pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

- Cheltuieli aferente diverselor 

achiziții de servicii specializate, 

pentru care Beneficiarul nu are 

expertiza necesară, inclusiv 

managementul proiectului și 

consultanța juridică; 

- Cheltuieli aferente 

contractelor încheiate cu 

operatori economici (inclusiv 

PFA) în vederea furnizării unor 

- poliţa de asigurare; 

- contractul de asigurare; 

- dosarul achiziției; 

- contract de prestări servicii și/sau furnizare 

bunuri și/sau execuție lucrări; 

- acte adiționale încheiate pe perioada 

derulării proiectului, la contractele semnate 

(dacă există); 

- factură fiscală; 

- garanția de bună execuție (dacă este cazul); 

-ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

servicii - procese verbale de recepție (dacă este 

cazul); 

- raport de activitate lunar pentru fiecare 

dintre activitățile externalizate, completat de 

către reprezentatul legal al contractorului 

responsabil de acele activități, sau raportul 

de activitate lunar, pentru fiecare dintre 

activitățile externalizate completat de către 

PFA (în cazul externalizării activităților către 

PFA). 

 

 

5.1.4.7. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităților proiectului (categoria 3.4. din 

buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în categoria cheltuielilor privind închirierileşi leasingul? 

- Închiriere (locaţii, bunuri): închiriere sedii, inclusiv depozite, închiriere spaţii pentru desfăşurarea 

diverselor activităţi ale operaţiunii, închiriere echipamente, închiriere vehicule, închiriere diverse bunuri; 

- Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și 

imobile.  

 

În vederea decontării în cadrul proiectului ratelor aferente contractelor de leasing Beneficiarul va 

avea în vedere următoarele condiţii specifice: 

- utilizatorul de leasing este Beneficiarul contractului finanțat din POSDRU;; 

- ratele de leasing (exclusiv avansul și valoarea reziduală) plătite de utilizatorul de leasing locatorului, 

însoțite de o factură achitată sau de un document contabil cu o valoare justificativă echivalentă, constituie 

o cheltuială eligibilă pentru finanțarea din POSDRU; 

- decontarea ratelor aferente contractelor de leasing se va realiza doar pentru perioada de derulare a 

proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare; 

- obiectul contractului de leasing este necesar derulării proiectului şi atingerii indicatorilor propuşi (respectă 

prevederile din contractul de finanţare) 
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- valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de 

leasing; 

 

 

Documente justificative  

 

 Toate tipurile de documentele prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

Închiriere (locaţii, bunuri) - dosarul achizției (dacă este cazul); 

- contractul de închiriere/prestări servicii; 

- acte adiționale încheiate pe perioada 

derulării proiectului, la contractele 

semnate (dacă există); 

- factura fiscală emisă de vânzător, 

prestator (dacă este cazul); 

- decizia internă emisă de reprezentantul 

legal al beneficiarului/partenerului, privind 

cota propusă pentru decontarea prin 

proiect (în procente din valoarea totală a 

cheltuielii), fundamentată corespunzator;  

 

-ordine de plată/cotor filă cec/ foaie de 

vărsământ vizata de bancă, borderou 

virare în cont de card, registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Rate de leasing plătite de către 

utilizatorul de leasing 

- dosarul achiziției; 

- contractul de leasing cu scadentarul 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

ratelor de leasing; 

- factura fiscală cu ratele de leasing plătite; 

- procesul verbal de recepţie 

provizorie/finală 

- decizia internă emisă de reprezentantul 

legal al beneficiarului, privind cota propusă 

pentru decontarea prin proiect (în 

procente din valoarea totală a cheltuielii), 

fundamentată corespunzator; 

borderou virare în cont de card, 

registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

 

5.1.4.8. Cheltuieli de informare şi publicitate (categoria 3.5. din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în categoria cheltuielilor privind informarea şi publicitatea? 

- cheltuieli cu producția materialelor publicitare și de informare; 

- cheltuieli cu tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare; 

- cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare și de informare; 

- cheltuieli cu dezvoltarea/adaptarea de pagini web; 

- cheltuli cu închirierea de spațiu publicitar;  

-  alte activități de informare și publicitate. 

Documente justificative  

 

 Toate tipurile de documentele prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

Cheltuieli de informare şi 

publicitate 

- dosarul achiziției; 

- contractul de prestări servicii (unde se 

aplică); 

- factură fiscală; 

- procese verbale de recepție (dacă este 

cazul); 

- bonul de consum (dacă este cazul). 

-ordine de plată/cotor filă cec/ foaie de 

vărsământ vizată de bancă, borderou 

virare în cont de card, registru de casă; 

- dispoziţia de plată/chitanţa (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile. 

 

5.1.4.9. Cheltuieli de tip FEDR (categoria 3.6 din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în categoria cheltuilelilor de tip FEDR? 

 

În cadrul acestei categorii de cheltuieli se includ cheltuieli de tip FEDR acordate pentru: 

- Terenuri;  

- Amenajări de terenuri: defrişări, demontări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din 

amplasament, drenaje, amenajări pentru protecţia mediului, refacerea cadrului natural după terminarea 

lucrărilor (plantare copaci, reamenajare spaţii verzi); 

- Construcţii: achiziţie de clădiri, reabilitare/modernizare clădiri, construcţie de clădiri; 

- Instalaţii tehnice; 

- Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru): utilaje şi echipamente tehnologice şi 

funcţionale; 

- Alte echipamente (echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul, cablare reţea internă, 

achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi);  

- Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; 

- Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale; 

- Alte cheltuieli pentru investiţii;  

- Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii; 

- Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria; 

- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

fotogrammetrice, topografie şi de stabilitate a terenului;  

- Cheltuieli pentru organizarea de şantier;  

- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităţilor. 
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Documente justificative  Toate tipurile de documentele prezentate în cadrul acestei secţiuni, 

au caracater informativ şi pot diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

Cheltuieli cu terenuri - dosarul achiziției; 

- documentele cadastrale; 

- raportul de justificare a achizitiei de 

teren; 

- contractul de vânzare-cumparare cu 

anexele notariale; 

-ordine de plată/cotor filă cec/ foaie de 

vărsământ vizata de bancă, borderou 

virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli cu amenajări de 

terenuri 

- dosarul achiziției; 

- factură fiscală;; 

- contractul de execuție lucrări; 

- devizul de lucrări de amenajări de 

terenuri; 

- procesele verbale de recepție; 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli pentru construcţii - dosarul achiziției; 

- factură fiscală; 

- contractul de prestări servicii și/sau 

achiziţii bunuri; 

- devizul de lucrări de construcţii; 

- procese verbale de recepție; 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli cu echipamente 

tehnologice  

Cheltuieli cu alte echipamente  

Cheltuieli cu aparate şi instalaţii 

de măsurare, control şi reglare 

- dosarul achiziției; 

- contractul de livrare; 

- factură fiscală; 

- aviz de însoţire a mărfii; 

- certificatul de garanţie (unde se aplică); 

- fişa mijlocului fix achiziţionat cu codul de 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

clasificare al acestuia; 

- copie după registrul numerelor de 

inventar; 

- procesul verbal de recepţie 

provizorie/finală; 

- procesul verbal de punere in funcţiune 

(unde se aplică); 

Cheltuieli cu mobilier, 

aparatură, birotică, 

echipamente de protecţie a 

valorilor umane şi materiale 

- dosarul achiziției; 

- contractul de livrare; 

- factură fiscală; 

- aviz de însoţire a mărfii; 

- certificatul de garanţie (unde se aplică); 

- fişa mijlocului fix achiziţionat cu codul de 

clasificare al acestuia; 

- copie dupa registrul numerelor de 

inventar; 

- procesul verbal de recepţie 

provizorie/finală; 

- procesul verbal de punere în funcţiune 

(unde se aplică); 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli pentru avize, 

acorduri, autorizaţii 

- documentaţia supusă avizare/autorizării; 

- factură fiscală; 

- avizul/acordul/autorizaţia finală obţinută; 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli privind proiectarea şi 

ingineria 

- dosarul achiziției; 

- contract de prestare servicii; 

- factură fiscală; 

- proces verbal de recepţie 

provizorie/finală; 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de teren 

- dosarul achiziției; 

- contract de prestare servicii; 

- documentele cadastrale; 

- factură fiscală; 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

- studiile de teren efectuate; 

- proces verbal de recepție 

provizorie/finală; 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli pentru organizarea 

de şantier 

- autorizaţia de execuţie pentru 

organizarea de şantier; 

- dovada efectuării plăţilor aferente 

organizării de şantier;  

- contracte temporare cu furnizorii de 

utilităţi şi cu unităţile de salubrizare; 

- dovada plăţii pentru cota de control a 

statului în amenajarea teritoriului 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 

de construcţii; 

- dovada plăţii cotei aferentă inspecţiei 

calităţii în construcţii; 

- dovada plăţii taxei de aferenţă 

certificatului de urbanism şi a autorizaţiei 

de construcţie; 

- copii dupa avizele obţinute conform 

certificatului de urbanism; 

- copie dupa autorizaţia de construcţie 

emisă; 

- procesul verbal privind organizarea 

şantierului; 

- dosarul achiziției; 

- contract de prestare servicii; 

- factura fiscală; 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor şi/ sau reabilitarea şi 

modernizarea utilităţilor 

- dosarul achiziției; 

- contract de prestare servicii; 

- factura fiscală; 

- proces verbal de recepţie a serviciilor 

efectuate. 

 -ordine de plată/cotor filă cec/ foaie 

de vărsământ vizata de bancă, 

borderou virare în cont de card; 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile. 
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5.1.4.10. Cheltuieli indirecte – cheltuieli generale de administraţie - (categoria 6 din buget) 

Ce tipuri de cheltuieli se includ în categoria costurilor indirecte (cheltuieli generale de 

administraţie)? 

Costurile indirecte sunt costurile efectuate de către Beneficiar şi/sau Parteneri, care nu sunt sau nu pot fi 

atribuite în mod direct unei operaţiuni si nu pot fi măsurate corespunzător în legătură cu activitatea 

finanţată. 

Din categoria costurilor indirecte fac parte urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

- Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar, precum şi 

contribuţiile sociale aferente; onorarii, inclusiv plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea și 

stingerea incendiilor, sănătatea și securitatea în muncă; 

- Utilităţi: apă şi canalizare, servicii de salubrizare, energie electrică, energie termică şi/sau gaze naturale, 

telefoan, fax, internet, acces la baze de date, servicii poştale, servicii curierat; 

- Servicii de administrare a clădirilor: întreţinerea curentă, asigurarea securităţii clădirilor, salubrizare şi 

igienizare; 

- Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: întreţinere echipamente, reparaţii 

echipamente, întreţinere mijloace de transport, reparare mijloace de transport; 

- Arhivare documente; 

- Amortizare active; 

- Cheltuieli financiare și juridice (notariale): prime de asigurare bunuri (mobile și imobile), asigurarea 

medicală pentru călătoriile în străinătate, deschiderea, gestionarea și operarea contului/conturilor bancare 

al/ale proiectului, garanții oferite de bănci sau alte instituții financiare, taxe notariale; 

- Multiplicare, cu excepția materialelor de informare și publicitate; 

- Conectare la rețele informatice; 

- Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică; 

- Abonamente la publicații de specialitate; 

- Materiale consumabile (cheltuieli cu materialele auxiliare, cheltuieli cu materialele pentru ambalat, 

cheltuieli cu alte materiale consumabile). 

 

În vederea decontării în cadrul proiectului a cheltuielilor cu amortizarea Beneficiarul va avea în 

vedere următoarele condiţii specifice: 

- bunul pentru care Beneficarul solicită decontarea amortizarii în cadrul proiectului, nu a fost achiziţionat 
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prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile; 

- decontarea amortizării se va realiza doar pentru perioada de derulare a proiectului, în conformitate cu 

prevederile contractului de finanţare; 

- amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finanțare a operațiunii, conform prevederilor 

contractului de finanțare; 

- costul de achiziţie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuială eligibilă şi respectă prevederile 

art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului; (În cazul în 

care în cadrul proiectului se va achizitiona un bun amortizabil, amortizarea acestuia nu va fi considerată 

cheltuială eligibilă); 

- bunul pentru Beneficarul solicită decontarea amortizării este necesar derulării proiectului şi atingerii 

indicatorilor propusi. 

 

Documente justificative  

 Toate tipurile de documentele prezentate în cadrul acestei secţiuni, au caracater informativ şi pot 

diferi de la caz la caz.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor AMPOSDRU va solicita o parte sau toate documentele 

justificative aferente tranzacţiilor efectuate, în  funcţie de gradul de risc al proiectului. 

În procesul de verificare a cheltuielilor efectuate de un Beneficiar autorităţile naţionale şi/sau europene pot 

solicita şi alte documente justificative pe care le pot considera relevante pentru verificarea realităţii 

operaţiunilor, cu respectarea cadrulul legal în vigoare şi a instrucţiunilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

Salarii şi asimilate acestora 

aferente personalului 

administrativ şi personalului 

auxiliar, precum şi contribuţiile 

sociale aferente 

- contracte individuale de muncă (sau 

echivalent) pe perioadă determinată sau 

nedeterminată întocmite în conformitate 

cu legislația aplicabilă;  

- acte adiţionale la contracte individuale de 

muncă (sau echivalent); 

- convenție/contract civil de prestări servicii 

(pentru onorarii); 

- ordin de plată/cotor filă cec/foaie de 

vărsământ, borderou virare în cont de 

card, registru de casă; 

- chitanța, dispoziţia de plată (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele şi/sau extragerile; 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

- listă de avans chenzinal (dacă este cazul) 

pentru personalul angajat cu contract 

individual de muncă sau echivalent; 

- fişe de pontaj, fişele de post (pentru 

personalul angajat cu contract individual de 

muncă sau echivalent); 

- state de salarii (pentru personalul angajat 

cu contract individual de muncă sau 

echivalent) – întocmit pentru proiect; 

- statul de plată (pentru onorarii) – întocmit 

pentru proiect; 

- declarații CAS/CASS/Finanțe/Șomaj 

(pentru contribuțiile sociale); 

 

Utilităţi: apă şi canalizare, 

servicii de salubrizare, energie 

electrică, energie termică 

şi/sau gaze naturale, telefon, 

fax, internet, acces la baze de 

date, servicii poştale, servicii 

curierat. 

- contract de furnizare servicii (dacă este 

cazul); 

- factura fiscală;  

 - decizia internă emisă de reprezentantul 

legal al beneficiarului/partenerului, privind 

cota propusă pentru decontarea prin 

proiect (în procente din valoarea totală a 

cheltuielii), fundamentată corespunzător; 

- ordin de plată/cotor filă cec/foaie de 

vărsământ, borderou virare în cont de 

card, registru de casă; 

- chitanța, dispoziţia de plată (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele şi/sau extragerile; 

Servicii de administrare a 

clădirilor: întreţinerea curentă, 

asigurarea securităţii clădirilor, 

salubrizare şi igienizare. 

- contract de prestări servicii (dacă este 

cazul); 

- factura fiscală sau bon fiscal;  

 - decizia internă a reprezentantului legal 

privind cota aferentă proiectului (în 

procente din valoarea totală a cheltuielii); 

- procese verbale de recepție (dacă este 

cazul); 

 - ordin de plată/cotor filă cec/foaie de 

vărsământ, borderou virare în cont de 

card, registru de casă; 

- chitanța, dispoziţia de plată (în cazul 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele şi/sau extragerile; 

Servicii de întreţinere şi 

reparare echipamente şi 

mijloace de transport: 

întreţinere echipamente, 

- contract; 

- factura;  

 - decizia internă a reprezentantului legal 

privind cota aferentă proiectului (în 

 - ordin de plată/cotor filă cec/foaie de 

vărsământ, borderou virare în cont de 

card, registru de casă; 

- chitanța, dispoziţia de plată (în cazul 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

reparaţii echipamente, 

întreţinere mijloace de 

transport, reparare mijloace de 

transport. 

procente din valoarea totală a cheltuielii); 

- procese verbale de recepție (dacă este 

cazul); 

plăţilor în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele şi/sau extragerile; 

Amortizare active - registrul mijloacelor fixe; 

- fișa mijlocului fix; 

- balanța mijloacelor fixe; 

- fișa lunară de amortizare a activelor cu 

codul de clasificare al acestora; 

- procesul verbal de amortizare/casare; 

- declarație pe propria răspundere a 

Beneficiarului; 

- contractul de achiziție a bunului 

amortizabil; 

- factură fiscală; 

- decizia internă emisă de reprezentantul 

legal al beneficiarului, privind cota propusă 

pentru decontarea prin proiect (în 

procente din valoarea totală a cheltuielii), 

fundamentată corespunzator; 

- ordin de plată/cotor filă cec/foaie de 

vărsământ, borderou virare în cont de 

card, registru de casă; 

- chitanța, dispoziția de plată (în cazul 

plăților în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 

Cheltuieli financiare și juridice 

(notariale) – prime de 

asigurare; cheltuieli aferente 

deschiderii și gestionarăă 

contului bancar pe proiect; 

cheltuieli aferente garanțiilor 

oferite de bănci sau alte 

instituții financiare; taxe 

notariale;  

Multiplicare, cu excepția 

materialelor de informare și 

publicitate; 

Conectare la rețele informatice 

Cheltuieli aferente procedurilor 

- dosarul achiziției (dacă este cazul); 

- polița de asigurare (dacă este cazul); 

- contractul încheiat cu operatorul 

economic (dacă este cazul); 

- comunicarea deschiderii contului emisă 

de către bancă/trezorerie; 

- garanția bancară; 

- factură fiscală sau bon fiscal; 

- avizul de însoțire a mării (dacă este 

cazul); 

- procesul verbal de predare-primire a 

bunurilor (în special pentru materialele 

consumabile); 

- bonuri de consum (în special pentru 

- ordin de plată/cotor filă cec/foaie de 

vărsământ, borderou virare în cont de 

card, registru de casă; 

- chitanța, dispoziția de plată (în cazul 

plăților în numerar); 

- extras de cont din care să rezulte 

viramentele și/sau extragerile; 
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Tipul cheltuielii Documentul justificativ 
Documentul care atestă efectuarea 

plăţii 

de achiziție publică; 

Abonamente la publicații de 

specialitate; 

Materiale consumabile. 

materialele consumabile); 

- certificate de garanție (dacă este cazul); 

- procese verbale de recepție (dacă este 

cazul); 

- notă de recepție și constatare de 

diferențe, a bunurilor intrate în gestiunea 

instituției;  

- tabele centralizatoare luna aferente 

cheltuielilor de gestionare și operare a 

conturilor bancare deschise pe proiect, 

susținute de extrasele de cont lunare; 

 

La data elaborării prezentului manual, cheltuielile indirecte se decontează pe baza de documente 

justificative şi numai în limita acestora, cu respectarea clauzelor contractuale. Astfel, daca un beneficiar are 

documente justificative într-un procent mai mic decât cel stipulat în contractul de finanţare, 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat îi va returna doar suma justificată cu documente. În cazul în care 

documentele justificative sunt în valoare mai mare decat suma absolută obţinută prin aplicarea procentului 

aferent cheltuilelilor indirecte, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat va rambursa sumele cheltuite doar în limita 

plafonului maxim, stabilit prin aplicarea procentului respectiv. Procentul aferent cheltuilelilor indirecte, 

stabilit conform contractului de finanţare se aplică la nivelul fiecarei cereri de rambursare transmise către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

Pe viitor, în vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor şi respectând prevederile articolului 

11.3 (b) din Regulamentul Comisiei nr.1081/2006, asa cum a fost modificat prin Reg CE 396/2009, costurile 

indirecte se vor deconta direct şi automat doar pe baza cheltuielilor directe certificate de AMPOSDRU/OI 

POSDRU delegat prin aplicarea forfetară a procentului stabilit în contractul de finanţare (aferent 

cheltuielilor indirecte), fără a fi nevoie de prezentarea de documente justificative. Implementarea acestui 

sistem va fi operaţională din momentul agreării acestuia de către serviciile specializate ale Comisiei 

Europene. 

 

Beneficiarii vor avea obligaţia înregistrării analitice în contabilitatea proiectului, a tuturor costurilor 

indirecte şi vor păstra documentele suport în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.  
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Până la aplicarea mecanismului de declarare în mod forfetar a cheltuielilor indirecte (rambursare automată 

a cheltuielilor fără a prezenta documente justificative), Autoritatea de Management/Organismele 

Intermediare delegate vor avea posibilitatea verificării sumelor aferente costurilor indirecte declarate de 

către Beneficiar, prin efectuarea de vizite la faţa locului şi confruntarea valorilor solicitate spre rambursare 

cu documentele justificative şi cu înregistrarile contabile. 

Valoarea cheltuielilor indirecte/generale de administratie din cadrul proiectului trebuie sa se incadreze in 

procentul maxim admis pentru aceste tipuri de cheltuieli stabilit de catre AM prin Ghidul Solicitantului – 

Condiții specifice, şi  care poate fi diferit, în functie de tipul proiectului şi al beneficiarului. 

Procentul acestor cheltuieli se poate stabili prin raportarea valorii cheltuielilor indirecte/generale de 

administratie la totalul cheltuielilor directe (mai putin cheltuielile de tip FEDR) prevăzute în bugetul sintetic 

al proiectului  (Anexa 2).  

În cazul în care pe durata proiectului valoarea costurilor directe scade, valoarea costurilor indirecte va fi 

recalculată avand grija sa nu fie depasit procentul maxim admis conform Ghidului solicitantului-conditii 

generale. 

 

5.2 Conturi bancare 

Care sunt categoriile de beneficiari pentru care este reglementată deschiderea de conturi? 

În vederea reglementării modului de deschidere a conturilor, au fost definite mai multe categorii de 

Beneficiari, după cum urmează: 

 

- Beneficiari care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau 

bugetele fondurilor speciale (Art. 5 alin. (1), din OUG nr.64/2009) 

- Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 

S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a 

Dunării de Jos" Galaţi, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, 

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, Compania Naţională 

"Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, Compania Naţională "Administraţia Canalelor 

Navigabile" - S.A., Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A., 

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., Societatea 

Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., Societatea Naţională 

"Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. (Art. 5 alin. (2), OUG nr. 64/2009) 

- Ministerul Mediului, Administraţia Naţională "Apele Române. (Art. 5 alin. (3), OUG nr. 64/2009) 
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- Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale (Art. 5 alin. (4), OUG nr. 64/2009) 

- Beneficiari care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, beneficiari care sunt entităţi 

finanţate integral din bugetele acestora. (Art. 6 alin. (1), OUG nr. 64/2009) 

- Beneficiari care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate 

parţial de la bugetele locale. (Art. 6 alin. (2), OUG nr. 64/2009) 

- Alte categorii de beneficiari, altele decat cele menţionate mai sus. 

 

Unde se deschid conturile dedicate ale proiectului? 

 

Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor 

operaţionale, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 şi art. 6 din OUG nr.64/2009, indiferent de sistemul de finanţare 

şi de subordonare, au obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului. 

Pentru operaţiunile financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, derulate 

între AM POSDRU şi  beneficiari, alţii decat cei prevăzuţi la art. 5 şi art. 6 din OUG nr.64/2009, beneficiarii 

pot opta pentru deschiderea conturilor în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale. 

Pentru beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art.5 alin.(1) - (3) şi art.6 alin.(1) din OUG nr.64/2009, în cazul 

în care contul cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării este deschis la Trezoreria statului, sumele 

primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont 

(operaţiuni în valută sau cu numerar), 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, având obligativitatea notificării acestor conturi în 

prealabil către AM. 

 

Ce conturi trebuie deschise de Beneficiari? 

În funcţie de natura Beneficiarului, se pot deschide urmatoarele tipuri de conturi: 

- pentru gestionarea sumelor primite cu titlu de prefinanțare și de rambursare de la AM POSDRU și 

restituirii contravalorii TVA plătite (cont de disponibil general); 

- pentru utilizarea sumelor primite din prefinanţare; 

- pentru rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în decursul anilor de implementare a proiectului;   
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- pentru restituirea de la bugetul de stat de către AMPOSDRU a sumelor reprezentând contravaloarea 

taxei pe valoarea adăugată plătite de beneficiarii prevăzuţi la art 15 alin 1 din OUG nr. 64/2009 în 

scopul implementării proiectelor. 

 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul parteneriatului (beneficiarul) are obligaţia 

deschiderii unui cont  general de disponibilităţi în vederea primirii de la Autoritatea de management atât a 

sumelor aferente prefinanţării, cât şi a celor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul 

proiectului şi restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, conform prevederilor art.7 din OUG 

nr. 64/2009. 

 

O prezentare grafică a conturilor ce trebuie deschise de Beneficiari este prezentată în figura următoare. 

Ce se intamplă cu dobanda generată în conturile proiectului? 

Dobânda acumulată în contul dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării deschis de Beneficiari, alţii 

decât cei prevăzuţi la art.5 alin.(1) - (3) şi art.6 alin.(1) din OUG nr. 64/2009 menţionat, aferentă 

prefinanţării rămasă disponibilă în cont se raportează Autorităţii de management şi se deduce de către 

aceasta din sumele rambursate beneficiarilor până la plata finală, inclusiv. 
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5.3 Previziunea fluxului de numerar (cash flow) 

 

Pentru proiectele finanţate în cadrul POS DRU, dar şi în cazul altor proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile, cash flow-ul la nivel de proiect se calculează ca suma tuturor intrărilor în contul proiectului 

(inclusiv cheltuielile ne-eligibile şi cele din bugetul beneficiarului) din care se deduc toate ieşirile de 

numerar aferente decontării cheltuielilor aferente proiectului. 

 

În cadrul organizației Beneficiarului această previzionare a evoluţiei cash flow-ului proiectului poate fi 

folosită şi ca instrument de analiză a impactului proiectului asupra organizaţei din punct de vedere al cash 

flow-ului. Astfel, previziunea fluxurilor de numerar poate fi folosită ca suport pentru diverse raportări de 

transmis către AM sau pentru analiza financiară proprie. 

 

Conform Articolului 7 , alin (1) din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a completa şi 

transmite AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare 

(Anexa la Ordinul nr. 1143/2010) . 

 

De asemenea, conform Articolului 9, alin (19 pentru contractul aferent unui proiect de tip grant sau 21 

pentru contractul aferent unui proiect de tip strategic) pe toată perioada de implementare a proiectului, 

Beneficiarul va transmite către AM/OI, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care 

urmează a fi efectuate în trimestrul următor. 

 

Previziunea cash flow-ului poate oferi o fundamentare temeinică la întocmirea graficului estimativ privind 

depunerea cererilor de rambursare (Anexe la Ordinele nr. 449/2010 privind aprobarea modelului de 

contract de finanțare al proiectelor strategice și nr. 1143/2010 privind aprobarea modelului de contract de 

finanțare de tip grant)  şi a Previziunilor actualizate (cash-out).  

 

Informatiile completate în cele doua anexe vor fi corelate între ele, iar la completarea lor se va ţine seama 

de informaţiile completate în „Graficul activităţilor” de implementare a Proiectului şi de estimarea bugetară 

din Bugetul cererii de finanţare. 

 

Mai multe detalii privind previziunea fluxului de numerar sunt prezentate în cadrul Ghidului privind 

realizarea previziunilor de flux de numerar aferente proiectelor implementate de Beneficiari, precum şi 
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întocmirea de situaţii sinteză, conform cerinţelor din contractul de finanţare, postat pe site-ul AMPOSDRU 

secţiunea implementare proiecte:  

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=99 

 

5.4 Acordarea prefinanţării/rambursarea cheltuielilor 

 

5.4.1 Acordarea prefinanţării  

 Ce este prefinanţarea? 

Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un 

Beneficiar, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale, în baza unui contract de finanţare 

încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management/Organismul intermediar delegat, în vederea 

asigurării derulării corespunzătoare a proiectului. 

 

          Cine poate solicita prefinanţarea? 

Prefinanţarea va putea fi solicitată de către categorii de beneficiari ai proiectelor care nu se regăsesc în 

categoria ordonatorilor de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 

sau din bugetele fondurilor speciale12. 

 

Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 

stat sau ai bugetelor fondurilor speciale nu vor putea solicita fonduri cu titlu de prefinanţare; aceştia vor 

include sumele necesare finanţării valorii totale a contractelor de finanţare în bugetul propriu, în funcţie de 

cheltuielile estimate pentru anul respectiv, pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor finanţate, 

avizate de principiu de către AMPOSDRU, şi din care aceştia vor solicita creditele bugetare necesare plăţii 

integrale ale cheltuielilor aferente proiectului.  

 

Mai multe detalii privind categoriile de Beneficiari şi conditiile de solicitare a prefinanţării sunt prezentate 

în OUG 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare şi Normele de aplicare ale acesteia aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr.218/2012. 

 

                                                 
12

 Detalii privind categoriile de beneficiari care pot solicita prefinanţare sunt prezentate în cadrul Ordinului 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 
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Când se solicită prefinanţarea? 

Beneficiarul poate solicita AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat plata prefinanţării imediat după demararea 

proiectului. 

 

Este obligatorie solicitarea acordarii prefinanţării? 

Solicitarea acordarii prefinanţării nu este obligatorie. În situatia în care beneficiarul nu doreşte acordarea 

prefinanţării, după data de demarare a proiectului, va implementa proiectul folosind fonduri proprii ce 

ulterior vor fi rambursate. În acest caz va solicita AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat rambursarea cheltuielilor, 

respectând instrucţiunile ce se regăsesc la capitolul 5.3.2. „Rambursarea cheltuielilor” din prezentul 

manual. 

Cum se solicita prefinanţarea? Ce documente sunt necesare?  

În vederea obtinerii prefinanţării, Beneficiarul va completa o cerere de prefinanţare, potrivit formatului 

standard stabilit prin contractul de finantare. 

Prefinanţarea se va plăti în Lei în contul special deschis în sistemul trezoreriei publice sau la bănci 

comerciale, in conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizat exclusiv pentru proiect de către beneficiar.  

Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari conform contractelor de finanţare 

se realizează cu condiţia existenţei următoarelor documente: 

a) solicitare scrisă din partea beneficiarului (cerere de prefinanțare), conform contractului de 

finanţare (conform formatului standard comunicat prin instrucțiune a AM POSDRU); 

b)  formularul privind repartizarea între parteneri a bugetului (anexele A2 și B2 la instrucțiunea nr. 

24/2010 privind acordarea prefinanțării în cadrul POSDRU) 

c) scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate, numai în cazul 

proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis. 

d) formularul de identificare financiară (conform formatului standard comunicat prin instrucțiune 

a AM POSDRU) şi comunicarea/convenţia emisă de Trezoreria Statului/banca comercială 

privind deschiderea unui cont dedicat exclusiv proiectului pentru primirea prefinanţării. 

 

Ca excepţie de la regula generală de acordare a prefinanţării aşa cum este ea reglementată în cadrul 

Ordinului nr. 2548/2009, în termen de cel mult 6 luni, pentru proiectele cu o durată de implementare de 

până la un an de zile, și un an (12 luni), pentru proiectele a căror durată de implementare este mai mare de 
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un an, de la data semnării contractului de finanţare, Beneficiarul va furniza AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat 

un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat între beneficiar şi un 

operator economic, cu excepţia proiectelor a căror implementare se realizează fără încheierea vreunui 

astfel de contract. 

 

În cazul în care beneficiarul nu face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de 

servicii/execuţie de lucrări cu un operator economic în condiţiile mentionate mai sus, AMPOSDRU are 

responsabilitatea recuperării sumelor acordate beneficiarilor cu titlu de prefinanţare, urmând să plătească 

și penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fuecare zi de întârziere până la restituirea integrală a 

prefinanțării, penalități care sunt calculate la valoarea prefinanțării primite. 

Care este valoarea prefinanţării? 

Valoarea prefinanţării diferă în funcţie de axele prioritare din cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 

Pentru axele prioritare 1-5 din cadrul POS DRU, prefinanţarea se acordă în procent de maximum 30% din 

valoarea totală eligibilă stablită conform contractului de finanţare. 

Conform prevederilor instrucțiunii nr. 24/2010 emisă de AM POSDRU, Beneficiarii proiectelor finanțate prin 

POSDRU pot primi prefinanțarea fie în tranșe anuale calculate ca procent din valoarea finanțării 

nerambursabile (valoarea eligibilă a contractului de finanțare mai puțin contribuția proprie a 

beneficiarului), fie într-o singură tranșă, calculată ca procent din valoarea totală eligibilă a contractului de 

finanțare (finanțarea nerambursabilă și contribuția proprie).  

O nouă tranşă anuală de prefinanţare va putea fi acordată după recuperarea a cel puţin 70% din tranşa 

anuală de prefinanţare anterioară. Modalitatea de recuperare a prefinanţării este detaliată în cadrul 

capitolului 5.3.2. „Rambursarea cheltuielilor” din prezentul manual. 

În cazul unui proiect multianual, de tip strategic sau grant, în care prefinanțarea se acordă într-o singură 

tranșă, aceasta va fi calculată ca procent din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare (finanțare 

cu titlu nerambursabil și contribuția proprie). 

 

Unde se depune cererea de prefinanţare? 

Cererea de prefinanţare se poate depune la sediul AMPOSDRU  sau la sediul Organismului Intermediar 

delegat cu implementarea proiectului, după caz. 
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În cât timp se va face plata prefinanţării? 

 

Transferul sumelor aferente prefinanţării din conturile AMPOSDRU în conturile beneficiarului se efectuează 

în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de prefinanţare la 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

 

AMPOSDRU/OI poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt necesare clarificări, sau informaţii 

suplimentare în legătura cu documentele transmise de către Beneficiar. Beneficiarul va furniza clarificări în 

termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la solicitarea emisă de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. 

Termenul limită va curge din nou de la data la care AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat a primit clarificările, 

documentele sau informaţiile suplimentare solicitate. 

 

 

 Cum se recuperează prefinanţarea acordată?  

Suma acordată sub forma prefinanţării se va recupera integral şi progresiv, prin aplicarea unui procent din 

valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de dumneavoastră, în calitate de beneficiar.  

Astfel, sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de 

rambursare intermediară solicitată a procentului specificat în contract (35%) din valoarea cheltuielilor 

eligibile certificate de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz (excluzând contravaloarea TVA). 

În conformitate cu prevederile OUG 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 

şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, prefinanţarea reprezintă „sumele transferate din 

instrumentele structurale către beneficiarii, alţii  decât cei prevăzuţi la art.5 alin (1)-(3), prin plata directă 

orin prin plata indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe 

parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul/ decizia/ ordinul de finanţare 

încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar 

responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzatoare a proiectelor finanţate în cadrul 

programelor operaţionale ”. Pe cale de consecinţă, din sumele transferate cu titlu de prefinanţare, 

beneficiarii / partenerii pot efectua în scopul proiectului plăţi inclusiv cu TVA. (Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.44/2011).       

Prin excepție, pentru prima cerere de rambursare intermediară, mecanismul de recuperare a prefinanțării 

nu se va aplica. 
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Prefinanţarea transferată se va restitui de către Beneficiar în contul AMPOSDRU dacă nici o cerere de 

rambursare intermediară nu a fost depusă în termen de 6 (şase) luni de la data primirii acesteia de către 

Beneficiar sau de către Partener/Parteneri. Prefinanțarea se va restitui în termen de maxim 10 zile de la 

împlinirea termenului de 6 luni menționat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, supă caz. 

Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară AMPOSDRU va putea aplica un procent 

de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării să 

fie recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare. 

 

 

 Ce se intamplă dacă prefinanţarea nu a putut fi recuperată integral?  

Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, 

diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către Beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 

de zile calendaristice de la notificarea transmisă de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. Beneficiarul 

este obligat să transmită o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont către AMPOSDRU/OIPOSDRU 

delegat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 

5.4.2 Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului 

 Ce este rambursarea? 

 Rambursarea este procesul prin care cheltuielile efectuate de catre Beneficiar sau de către 

Partener/Parteneri, în cadrul proiectului, sunt cumulate şi cerute spre decontare Autoritatii de 

Management. 

Când se solicită rambursarea cheltuielilor? 

 

Cerererile de rambursare intermediare 

Momentul în care Beneficiarul poate solicita rambursarea intermediară diferă în funcţie de durata 

proiectului şi de ritmul implementarii activităţilor, aşa cum au fost ele stabilite în cererea de finanţare.  

Astfel, cererile de rambursare intermediară vor fi transmise AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, 

atunci când valoarea cheltuielilor angajate şi plătite de Beneficiar și Partenerii săi reprezintă cel puţin: 

a) pentru proiectele cu durata de până la un an, inclusiv: 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
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b) pentru proiectele cu durata între un an şi doi ani, inclusiv: 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

c) pentru proiectele cu durata între doi ani şi trei ani, inclusiv: 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

De menționat este faptul că prevederile anterior menționate nu sunt obligatorii pentru prima cerere de 

rambursare intermediară. 

În cazuri excepţionale, ce vizează implementarea continuă şi fără întrerupere a Proiectului, Beneficiarul va 

putea transmite la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz o cerere de rambursare intermediară şi atunci 

când cheltuielile declarate reprezintă un procent mai mic decât cel menţionat mai sus, cu o justificare 

adecvată privind conditiile de implementare ale Proiectului. AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat îşi rezervă 

dreptul de a nu accepta cererea de rambursare respectivă dacă va considera că justificarea transmisă de 

Beneficiar privind condiţiile de implementare ale Proiectului nu este fundamentată suficient. 

 

Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare intermediară în maxim 6 luni de la data primirii 

prefinanţării sau de la data începerii implementării proiectului.  

 

În situaţia nerespectării acestui termen, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat poate dispune rezilierea 

contractului, fapt care aduce după sine şi restituirea prefinanţării acordate (dacă a fost acordată). 

 

Cerererea de rambursare finală 

Cererea de rambursare finală va fi transmisă AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz în termen de 30 zile 

de la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului. 

De reținut este faptul că suma prefinanțării și a plăților intermediare nu poate să depășească 95% din 

valoarea eligibilă a contractului. 

 

Care este mecanismul de rambursare? 

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finantate din POSDRU se va derula progresiv, pe 

parcursul implementării proiectului. La rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, se vor lua 

in calcul doar cheltuielile angajate şi plătite şi care sunt sunt susţinute de documente justificative cu 

valoare probatorie. 

În vederea rambursării cheltuielilor, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, transmiteţi 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat cererea de rambursare însoţită de evidenţa cheltuielilor, raportul de 

verificare a cheltuielilor emis de auditorul financiar independent, raportul tehnico-financiar precum şi 
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documentele justificative tehnice şi financiare care atestă cheltuielile angajate şi plătite. Cererea de 

rambursare a cheltuielilor, evidenţa cheltuielilor, Raportul de verificare a cheltuielilor şi raportul tehnico-

financiar vor fi transmise către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, conform formatelor standard stabilite prin 

contractul de finanţare și instucțiunile AM POS DRU. 

 

Atenţie! 

În momentul transmiterii unei cereri de rambursare, cheltuielile declarate trebuie să fie angajate şi plătite. 

 

 

Mecanismul general de rambursare a cheltuielilor este prezentat în schema de mai jos. 

 

 Fluxul documentelor  

 Fluxul rambursării cheltuielilor 
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Ce documente suport vor fi transmise odata cu cererea de rambursare? 

 

Înaintea depunerii Cererilor de Rambursare la sediul AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, beneficiarii vor 

introduce în modulul Action Web datele financiare menţionate în evidenţa cheltuielilor, aşa cum sunt 

prezentate în cadrul Cererii de Rambursare.  

În funcţie de clasa de risc aferenta proiectului, calculată conform metodologiei AMPOSDRU/OIPOSDRU 

delegat, beneficiarii vor ataşa Cererii de Rambursare doar o parte din documentele justificative sau toate 

documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile declarate în cadrul cererii de rambursare, după caz. 

 

După introducerea în modulul ActionWeb a tuturor datelor din Lista documentelor suport a cheltuielilor 

eligibile, sistemul va genera automat lista tranzacţiilor pentru care beneficiarii trebuie sa ataşeze 

documente justificative care să insoţească Cererea de Rambursare ce va fi transmisă la 

AMPOSDRU/OIPOSDRu delegat, după caz.  

Ca excepţie, pentru prima Cerere de Rambursare depusa la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, vor fi 

transmise de catre toţi beneficiarii, 100% din documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile  

declarate, indiferent de categoria de risc în care se încadrează proiectul. 

Toate documentele-suport justificative aferente activităților derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată 

de către responsabilul financiar ștampila cu mențiunea „Solicitat rambursare FSE –

POSDRU/Call/DMI/G/S/Id Proiect”, în vederea evitării dublei finanțări.  

În cazurile în care cererile de rambursare vor fi însoţite doar de o parte a documentelor justificative, 

corespunzatoare listei de tranzacţii generate automat în modulul ActionWeb, AMPOSDRU/OIPOSDRU 

delegat are dreptul de a solicita documente justificative suplimentare în vederea aprobării cererii de 

rambursare, dacă consideră necesar.  

Detalii privind utilizarea ActionWeb sunt prezentate in cadrul ”Ghidului privind utilizarea ActionWeb – 

Modulul Administrare”, postat pe site-ul AMPOSDRU secţiunea implementare proiecte:  

http://www.fseromania.ro/index.php/aplica/actionweb 

Unde se depune cererea de rambursare? 

Cererea de rambursare se poate depune la sediul AMPOSDRU sau la sediul OIPOSDRU delegat, după caz. 

 

În cât timp se vor rambursa sumele aferente cheltuielilor eligibile? 
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Transferul sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile din conturile AMPOSDRU în conturile 

beneficiarului/de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor 

speciale sau bugetelor locale se efectuează în termen de maxim în termen de maxim 45 (patruzecişicinci) 

de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de rambursare la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după 

caz. 

 

Acest termen se poate suspenda în cazul în care sunt necesare clarificări, documente sau informaţii 

suplimentare. În acest caz, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, sunteţi obligat să furnizaţi orice 

clarificare, document sau informaţie suplimentară în termen de 5 (cinci) zile de la primirea solicitării.  

Termenul limită va curge din nou de la data la care AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat a primit clarificările, 

documentele sau informaţiile suplimentare solicitate. 

 

Pentru beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor 

sociale de stat sau ai bugetelor fondurilor speciale şi care sunt finanţaţi integral din aceste bugete, după 

verificarea cheltuielilor, sumele aferente rambursării cotei parte din cheltuielile eligibile efectuate, 

corespunzătoare finanţării din instrumente structurale, se virează cu celeritate de către AMPOSDRU, în 

conturile de venituri deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor la unităţile Trezoreriei 

statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea.  

Pot exista diferenţe între suma certificată de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat  şi cea platită 

către Beneficiar? 

Suma acordată sub forma prefinanţării se recuperează integral şi progresiv, prin aplicarea unui procent din 

valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare întocmite de beneficiari, excepție făcând prima cerere 

de rambursare intermediară, unde mecanismul de recuperare a prefinanțării nu de va aplica. Recuperarea 

se efectuează  astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de 

rambursare. 

Aplicând acest mecanism, în cazul acordării prefinanţării, va exista o diferenţă între suma certificată de 

către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat  şi cea plătită către Beneficiar. 

 

 Pot exista cazuri în care, dupa verificarea cererilor de rambursare, suma certificată pentru plată de 

către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat sa fie mai mică decât suma solicitată spre rambursare de către 

Beneficiar. În acest caz, procentul de recuperare a prefinanţării se va aplica la valoarea sumei certificate. 
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5.5 Rambursarea TVA 

 

Rambursarea taxei pe valoarea adaugată înregistrate în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU se va 

derula progresiv, pe parcursul implementării proiectului. La rambursarea taxei pe valoarea adaugată 

aferentă cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului, se va lua în calcul doar taxa pe valoarea adăugată 

plătită şi care este susţinută de documente justificative cu valoare probatorie. 

 

Cine poate beneficia de rambursarea TVA?  

 

Beneficiarii rambursărilor de taxa pe valoarea adăugată, conform art. 15, alin (1) din OUG nr. 64/2009, sunt:  

 

- instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;  

- autorităţi ale administraţiei publice locale sau entităţi publice finanţate integral din 

bugetele acestora;  

- entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la 

bugetele locale;  

- organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care 

funcţionează în domeniul dezvoltării regionale;  

- organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, pentru activitatea 

desfăşurată fără scop patrimonial;  

- unităţi de cult şi structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în 

România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor;  

- societăţi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfăşoară 

numai activităţi scutite de taxa pe valoare adăugată, fără drept de deducere, conform 

prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- operatori regionali de apă, definiţi în baza art. 2 lit. g) din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, partenerii naționali pot solicita spre rambursare taxa 

pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor de finanțare prin 
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POSDRU, numai dacă se încadrează în categoriile menționate la articolul 15, alin (1) din OUG nr. 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergență. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă partenerilor naționali eligibili 

se va face prin intermediul Beneficiarilor (partenerului principal). 

În cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, sumele pentru finanţarea 

contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul 

proiectelor finanţate prin POSDRU, se acordă beneficiarilor menţionaţi mai sus, numai cu condiţia 

nedepăşirii intensităţii maxime admise a ajutorului de stat/de minimis. 

 

Care sunt etapele rambursarii TVA? 

 

1) În vederea rambursării taxei pe valoarea adaugată aferentă cheltuielilor eligibile, Beneficiarul va încheia 

un Act Aditional la Contractul de Finanţare, prin care se va stabili suma maximă de rambursat cu acest titlu.  

Pentru încheierea actului aditional, Beneficiarul va înainta către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat  şi o notă 

de fundamentare în care se va estima valoarea totală a TVA de rambursat, aferentă cheltuielilor eligibile ce 

vor fi efectuate de Beneficiar şi/sau Partenerul/Partenerii acestuia pe intreaga perioadă de derulare a 

proiectului. Estimarea TVA de rambursat va avea in vedere doar activitatile purtatoare de TVA, aferente 

cheltuielilor directe eligibile.  

2) Pentru încheierea actului adițional, Beneficiarul va înainta către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat o notă 

de fundamentare în care se va estima valoarea totală a contravalorii TVA de restituit, aferentă cheltuielilor 

eligibile ce sunt efectuate de Beneficiar precum și, dacă este cazul, de către Partenerul/Pertenrii acestuia, 

pe întraga perioadă de derulare a proiectului. 

3) Pentru rambursarea TVA, Beneficiarii eligibili vor transmite la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat  o cerere 

de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile, însoțită de borderoul cuprinzând 

documentele justificative pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul proiectului. Formularul „Cerere 

de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile” va fi semnat și ștampilat de către 

reprezentatul legal al beneficiarului. Totodată, acesta va conține și semnătura și/sau ștampila 

contabilului/expertului contabil responsabil pentru proiect. 

4) În urma verificării documentaţiei, AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat autoritatea va emite un accept 

(autorizare plată)/refuz de plată în funcţie de documentaţia prezentată de Beneficiar. În caz de refuz, 

autoritatea va motiva refuzul și îndruma beneficiarul pentru a face corecțiile necesare. 

5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea TVA în termen de maxim 

45 (patruzecișicini) de zile de la data înregistrării cererii de restituire a TVA-ului plătit aferent cheltuielilor 

eligibile la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz. 
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Odată cu transmiterea ultimei cerei de restituire a TVA, Beneficiarul va transmite un centralizator al tuturor 

documentelor justificative pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul proiectului precum și al 

sumelor rambursate de către AMPOSDRU, conform modelului prezentat în instrucțiunile emise de 

AMPOSDRU. 

 

 

Ce trebuie sa cuprindă dosarul de rambursare? 

 

Pentru rambursarea TVA, Beneficiarii eligibili vor transmite la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat,  

următoarele documente: 

a) nota de fundamentare pentru încheierea unui act adițional pentru restituirea contravalorii TVA 

plătite aferentă chletuielilor eligibile; 

b) act adițional la contractul de finanțare în vederea restituirii contravalorii TVA plătite aferentă 

chletuielilor eligibile; 

c) cererea de restituire a contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite aferentă cheltuielilor 

eligibile; 

d) borderoul cuprinzând documentele justificative pentru bunurile şi serviciile achiziţionate; 

c) documentele justificative care atestă achiziţionarea bunurilor şi/sau a serviciilor, precum şi 

documentele de plată în copie (contracte de vânzare-cumpărare/prestări servicii; facturi; bonuri 

fiscale; ordine de deplasare/decont; decont special de TVA; avizul de însoțire a mărfii; declarația de 

import; documente de plată etc.); 

d) balanţa de verificare lunară care să probeze înregistrarea în contabilitatea distinctă a proiectului, a 

sumei solicitate la plată privind taxa pe valoarea adăgată aferentă cheltuielilor eligibile. 

 

În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau se constată erori materiale, 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat va notifica în scris beneficiarul solicitând completarea documentaţiei 

şi/sau corectarea erorilor; procesul de rambursare se suspendă până la completarea dosarului/corectarea 

erorilor. Dacă în termenul stabilit în comunicare benenficiarul nu face demersurile necesare, 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat va face corecţiile financiare necesare şi va rambursa TVA doar pentru 

activităţile pentru care s-au furnizat documente corespunzătoare. 

Atenţie! 

La momentul depunerii cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, suma cerută spre 

rambursare trebuie sa fie plătită către furnizorii de servicii/produse.  



Manualul Beneficiarului - Revision 2013 - DRAFT   

 105

În cât timp se rambursează sumele reprezentând  contravaloarea TVA? 

 

Transferul sumelor aferente rambursării sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată din conturile 

AMPOSDRU în conturile beneficiarului/de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 

stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectuează în termen de maxim 45 zile de la data 

înregistrătii cererii de restituri a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile la 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat.. 

 

Beneficiarii enumeraţi la art.15, alin (1) din OUG nr. 64/2009, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată 

aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul 

programelor operaţionale au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea 

adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit OUG nr. 64/2009, în termen de 3 

zile lucratoare de la data încasării acestora. (art. 15, alin. (3) OUG nr. 64/2009 coroborat cu art. 9 din 

Normele de Aplicare a OUG nr. 64/2009). 

Mecanisme/condiţii de aplicare a TVA 

Detalii privind aplicarea TVA sunt prezentate în cadrul Ghidului informativ privind aplicarea taxei pe 

valoarea adaugata (TVA), postat pe site-ul AMPOSDRU secţiunea implementare proiecte:  

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=99 

 

 

5.6 Utilizarea cursului de schimb valutar 

 

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 actualizat,  contabilitatea unei 

companii romaneşti se ţine în limba română şi in moneda naţională.  

 

„Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale 

şi într-o altă monedă. Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale 

întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, 

valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative”. (alin.2 din Reglementare din 

17/11/2005 actualizată conformă cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene Anexa la OMF 

1752/2005). 
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În cazul în care Compania înregistrează operaţiuni în valută sau are conturi bancare în alte monede decât 

moneda naţională, trebuie să ţină o evidenţă distinctă în lei şi in valută. „Operaţiunile financiare în lei sau în 

valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor 

reglementări emise în acest scop” (punctul 146 din Reglementare din 17/11/2005 actualizată conformă cu 

Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene Anexa la OMF 1752/2005) 

 

Mai multe detalii privind implicaţiile tranzacţiilor în valută sunt prezentate în cadrul Ghidului privind 

relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat, postat pe site-ul AMPOSDRU 

secţiunea implementare proiecte:  

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=99 

 

5.7 Recuperarea sumelor plătite necorespunzator 

Conform Contractului de Finanţare, Beneficiarul trebuie să respecte anumite cerinţe contractuale a căror 

nerespectare poate duce la obligativitatea restituirii în întregime sau parţial a sumelor primite pe parcursul 

desfăşurării proiectului. În unele cazuri, încălcarea de către Beneficiar a unor prevederi contractuale pot fi 

considerate nereguli, ducând astfel şi la recuperarea sumelor plătite necorespunzător. 

 

Care sunt cazurile în care Beneficarii sunt obligaţi să returneze către AM sumele primite? 

Cazurile în care Beneficiarii sunt obligaţi să returneze către AM sumele plătite necorespunzător sunt 

următoarele: 

 

1. Conform Art 7. din Contractul de Finantare semnat de către Beneficiar, se prevede ca în situaţia în care s-

a acordat prefinanţare unui proiect, Beneficiarul are obligaţia contractuală de a depune prima cerere de 

rambursare într-o perioada maximă de 6 luni de la data primirii acesteia sau de la data începerii perioadei 

de implementare a proiectului. În cazul în care Beneficiarul a solicitat acordarea prefinanţării, şi in termen 

de 6 luni de la data primirii prefinanţării sau începerii implementării proiectului nu trimite către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat prima cerere de rambursare, în acest caz, Beneficiarul va returna integral 

valoarea prefinanţării primite, urmând să fie reziliat contractul încheiat cu AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, 

de plin drept, făr îndeplinirea altor formalități 

2. Conform Art. 5 din Contractul de Finanţare, în cazul acordării prefinanţării, în termen de cel mult un an 

de la data semnării contractului de finanţare (în cazul proiectelor cu o durată mai mare de 1 an), 

Beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de servicii/execuţie de 

lucrări încheiat cu un operator economic sau de cel mult 6 luni pentru proiectele cu o durată de 

implementare mai mică de un 1 an dar nu mai puțin de 6 luni. În cazul în care Beneficiarul nu face dovada 
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încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări cu un operator 

economic, în termen de cel mult un an sau 6 luni, după caz, de la data semnării contractului de finanţare, 

acesta are obligaţia restituirii prefinanţării primite, urmând să plătească și penalități de întârziere în 

cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanțării, penalități 

calculate la valoarea prefinanțării primite 

3. Conform Art 9 din Contractul de Finanţare, Beneficiarul se obligă să menţină destinaţia şi să asigure 

exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o 

perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după finalizarea Proiectului. În cazul nerespectării acestei obligaţii, 

Beneficiarul se obligă să restituie contravaloarea echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în 

cadrul Proiectului, în termen de maxim 30 de zile de la data constatării de către AMPOSDRU sau OIPOSDRU 

delegat a încălcării acestei obligații de către Beneficiar. 

4. Conform Art 9 din Contractul de Finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele 

originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei 

piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor 

fi păstrate până la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a 

POSDRU. În cazul nerespectării acestor prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă 

primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanțarea FSE, 

precum și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile și/sau 

penalitățile aferente calculate conform legislației în vigoare. 

5. Indentificarea unei nereguli, în urma verificărilor la faţa locului efectuate de către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. Pentru detalii referitoare la acest caz, vă rugăm să consultaţi secţiunea 

Nereguli a prezentului manual. 

6. În cazul în care în urma verificărilor la faţa locului, se constată obţinerea de către Beneficiar a unor 

venituri din urma implementării proiectului şi se constată că ele nu au fost declarate în Cererile de 

rambursare intermediare/finală de către Beneficiar, valoarea veniturilor generate vor fi returnate 

Autorităţii de Management. 

7. În cazul în care prefinanţarea (dacă a fost solicitată de către Beneficiar) nu a fost recuperată integral 

înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rămasă nerecuperată va fi returnată de către 

Beneficiar în contul AMPOSDRU. 

Când se returnează sumele transferate beneficiarilor dar care nu sunt considerate neregului? 

Conform Art.11 din Contractul de Finanţare, în cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, 

Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data 

transmiterii referatului de restituire de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat în conformitate cu dispozițiile 

legale. 
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Când se returnează sumele transferate beneficiarilor urmare constatării unor nereguli? 

Termenele de rambusare a sumelor plătite necuvenit urmare constatării unor nereguli, vor trebui 

rambursate de către Beneficiari în termenele stabile în Procesul verbal de constatare. 

Astfel, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă (Procesului verbal 

de constatare) în condiţiile Codului de procedură fiscală sau potrivit legii, după caz.  

Cum se va stinge datoria faţă de AMPOSDRU? 

Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin plata voluntară efectuată de către 

Beneficiari, prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească Beneficiarii de la 

AMPOSDRU, prin executare silită ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.  

Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntară sau deducerea din plăţile 

următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească Beneficiarii, se efectuează în conturile indicate în titlul 

de creanţă, în moneda stabilită în contractul de finanţare.  

Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silită, se efectuează în lei, conform 

Codului de procedură fiscală, în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de AMPOSDRU. 

 

În cazul în care Beneficiarii nu vor returna sumele plătite necuvenit către AMPOSDRU în termenul 

stabilit şi nu mai pot fi recuperate sume prin deducerea din plăţi ulterioare către Beneficiari, AMPOSDRU 

va fi înştiinţată Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea începerii procedurii de 

executare silită. 

 

 

5.8 Contabilitatea proiectului 

 

5.8.1 Cerinţe privind organizarea contabilităţii aferente proiectului 

 

Pentru fiecare proiect, Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, utilizând conturi analitice 

dedicate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  

 

Beneficiarii prevăzuţi la art.5 alin.(1) - (3) din OUG nr. 64/2009 înregistrează în evidenţa extracontabilă 

rambursările de cheltuieli aferente instrumentelor structurale pe baza notificărilor primite de la 

AMPOSDRU, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordinul MFP nr. 2548/2009. 
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Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil/ contabil desemnat 

în condiţiile legii care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului. 

 

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate 

în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU” în vederea evitării 

dublei finanţări. 

 

Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii, va fi selectat cu respectarea condiţiilor prevederilor 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunilor emise de AMPOSDRU în cazul în care 

Beneficiarul nu reprezintă Autoritate Contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea 

contractelor de achiziţii publice, cu excepţia situaţiei în care acesta are raporturi juridice de muncă sau 

civile anterioare sau ulterioare momentului semnării contractului de finanţare. 

 

Prin excepţie, pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei un compartiment 

de contabilitate, expertul contabil/ contabilul poate fi reprezentat de către şeful compartimentului 

contabilitate/contabilul desemnat să asigure evidenţa contabilă a proiectului.  

 

Prin act administrativ, conducătorul instituţiei publice va putea angaja şi un expert contabil/contabil 

autorizat, membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru a 

asigura contabilitatea proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare. 

 

Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii, va fi selectat de către Beneficiar din cadrul membrilor 

activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizati din România. 

 

Serviciile de contabilitate vor fi contractate pentru toată durata de implementare a proiectului. În situaţia 

rezilierii contractului de servicii încheiat cu expertul contabil, Beneficiarul va notifica AMPOSDRU sau OI 

POSDRU delegat şi va justifica motivele care au condus la luarea acestei decizii. 

 

Contractul de servicii de contabilitate se reziliază unilateral de către Beneficiar în cazul în care, pe durata 

prestării serviciilor, expertului contabil i s-a retras aceasta calitate de catre CECCAR. 

Beneficiarul va include în contractul de servicii de contabilitate şi clauza rezilierii unilaterale a contractului 

în cazul în care expertul contabil nu mai are calitatea de expert contabil  recunoscut de CECCAR.  

 

Pentru operaţiunile gestionate în cadrul POSDRU, în vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile 

contabile ale AMPOSDRU şi cele ale Beneficiarilor, aceştia din urmă au obligaţia transmiterii Formularului 9 
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(aşa cum este stabilit prin ordinul MFP nr. 2548/2009), din care să rezulte sumele primite de la AMPOSDRU 

şi cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele de finanţare. 

 

Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 

activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 

regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31.12.2021 cu 

posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU. 

 

5.8.2 Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor aferente proiectului  

Cadrul legal în vigoare 

Toţi beneficiarii vor efectua înregistrări contabile sintetice şi analitice, conform Legii contabilităţii nr. 

82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMFP Nr. 1752/2005 pentru 

aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.  

În plus, instituţiile publice vor respecta prevederile OMFP 1917/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare (vezi OMFP 2169/2009), pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.   

Asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, 

precum şi  alte persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără 

scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să 

întocmească situaţii financiare anuale, vor respecta OMFP 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 

 

Toate operaţiunile efectuate în cadrul proiectului, efectuate atât de către beneciar cât şi de 

partenerii acestuia din cadrul proiectului, vor fi reflectate în evidenţa contabilă a beneficiarului şi susţinute 

de documente justificative. 

 

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea 

persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 

Atât beneficiarii cât şi partenerii lor, au obligaţia ţinerii evidenţei contabile distincte prin utilizarea unor 

conturi analitice distincte. 

Ce operaţiuni se înregistrează în contabilitate? 
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Operaţiunile contabile legate de Activităţile Beneficiarului sunt, fără a se limita la:  

1. Înregistrarea facturii primite de la furnizor;  

2. Înregistrarea plăţii facturii către furnizor;  

3. Înregistrarea salariilor personalului care lucrează în proiect; 

4. Înregistrarea plăţii salariilor către personalul implicat în proiect; 

5. Recunoaşterea activelor generate în cadrul proiectului;  

6. Corecţii financiare la nivel de contractori;  

7. Încasarea sumelor din corecţii financiare de către contractori;  

8. Corecţii financiare la nivel de proiect;  

9. Plata sumelor aferente corecţiilor financiare; 

10. Înregistrarea cererii de prefinanţare;  

11. Înregistrarea primirii sumelor din prefinanţare;  

12. Înregistrarea cererii de rambursare;  

13. Înregistrarea sumelor primite cu titlu de rambursare de la AMPOSDRU;  

14. Înregistrarea corecţiilor financiare primite de la AM/OI;  

15. Înregistrarea veniturilor generate de proiect (dacă e cazul); 

16. Înregistrarea operaţiunilor legate de decontarea între parteneri. 

 

Cum se înregistreaza în contabilitate diverse operaţiuni? 

În cele ce urmează va fi prezentată o scurtă descriere a modului în care se realizează evidenţa contabilă 

distinctă privind proiectul, în cazul unei societăţi comerciale. Pentru exemplificarea relevantă a înregistrării 

operaţiunilor în contabilitate, este prezentat şi modul de codificare ales pentru identificarea tranzacţiilor 

privind proiectul, precum şi gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenţă contabilă pentru 

proiect, folosind conturi dedicate.  

 

Astfel, în vederea realizarii evidenţei contabile distincte privind proiectul, se va întocmi balanţa pe conturi 

analitice, plecând de la bugetul proiectului. Un model de codificare este prezentat în cele ce urmează:  

� 208.POS DRU N „Alte imobilizări necorporale”: se utilizează pentru evidenţa altor imobilizări 

necorporale achiziţionate (de exemplu, licenţă sistem de operare, licenţă antivirus, licenţă Office, 

licenţă sistem de operare server, licenţă antivirus server); 

� 2131.POS DRU N „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”: se utilizează 

pentru evidenţa tuturor echipamentelor tehnologice achiziţionate pentru realizarea proiectului (de 

exemplu, server, laptop-uri); 
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� 214.POS DRU N „Mobilier, aparatură birotică, alte imobilizări”: se utilizează pentru evidenţa 

aparaturii birotice achiziţionate în cadrul proiectului (de exemplu, imprimantă, multifuncţional, 

switch, rack); 

� 2808.POS DRU N „Amortizarea altor imobilizări necorporale”: se utilizează pentru înregistrarea 

amortizării altor imobilizări necorporale (de exemplu: licenţe de programe informatice) 

achiziţionate în cadrul proiectului; 

� 2813.POS DRU N „Amortizarea echipamentelor tehnologice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor”: se utilizează pentru înregistrarea amortizării echipamentelor (de exemplu: server, 

laptop-uri) achiziţionate în cadrul proiectului; 

� 2814.POS DRU N „Amortizarea altor imobilizări corporale”: se utilizează pentru înregistrarea 

amortizării altor imobilizări corporale (de exemplu: imprimantă, multifuncţional, switch, rack) 

achiziţionate în cadrul proiectului; 

� 3028.POS DRU N „Alte materiale consumabile”: se utilizează pentru evidenţa altor materiale 

consumabile achiziţionate în cadrul proiectului (de exemplu: conector RJ45, priză simplă îngropată, 

cablu de reţea); 

� 303.POS DRU N „Obiecte de inventar”: se utilizează pentru evidenţa obiectelor de inventar 

achiziţionate în cadrul proiectului (de exemplu, UPS, monitor, web-cam, router); 

� 401.Denumire furnizor POS DRU N „Furnizori”: se utilizează pentru evidenţa furnizorilor de bunuri, 

lucrări şi servicii prevăzute în cadrul proiectului. Furnizorii se vor dezvolta în analitic după 

denumire; 

� 404.Denumire furnizor POS DRU N „Furnizori de imobilizări”: se utilizează pentru evidenţa 

furnizorilor de imobilizări prevăzute în cadrul proiectului. Furnizorii se vor dezvolta în analitic după 

denumire; 

� 445.POS DRU N „Subvenţii de incasat”: se utilizează pentru a evidenţia creanţa faţă de minister; 

� 458. POS DRU N „Decontări din operaţii în participaţie”: se utilizează pentru evidenţa decontărilor 

din operaţii în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în 

participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi. 

� 471.POS DRU N „Cheltuieli în avans”: se utilizează pentru evidenţa cheltuielilor angajate ce vor fi 

eşalonate pe o perioadă mai mare de o lună (de exemplu, semnătură electronică valabilă 1 an, 

servicii internet broadband plătite în avans pe o perioadă de un an); 

� 472.POS DRU N „Venituri înregistrate în avans" se utilizează pentru evidenţa veniturilor înregistrate 

în avans ( subvenţii din exploatare);  

� 5121.POS DRU N „Conturi curente la bănci”: se utilizează pentru evidenţa tuturor operaţiunilor de 

plăţi efectuate pentru realizarea proiectului şi încasarile din rambursarea fondurilor; 
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� 6028.POS DRU N „Cheltuieli cu alte materiale consumabile”: se utilizează pentru evidenţa 

materialelor consumabile date în consum; 

� 603.POS DRU N „Cheltuieli cu obiectele de inventar”: se utilizează pentru a evidenţia darea în 

consum a obiectelor de inventar achiziţionate în cadrul proiectului; 

� 628.POS DRU N „Alte cheltuieli cu serviciile de la terţi”: se utilizează pentru evidenţa cheltuielilor cu 

serviciile primite de la terţi în cadrul contractului (de exemplu: servicii internet broadband, servicii 

de cablare structurată); 

� 641  salarii 

� 681.POS DRU N „Cheltuieli cu amortizarea”: se utilizează pentru înregistrarea amortizării aferente 

imobilizărilor achiziţionate în cadrul proiectului; 

� 132.POS DRU N „Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”: se 

utilizează pentru înregistrarea subvenţiei primite pentru imobilizări; 

� 7411.POS DRU N „Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri în avans”: se 

utilizează pentru înregistrarea subvenţiilor aferente materialelor, obiectelor de inventar şi altor 

cheltuieli; 

� 7584.POS DRU N „Venituri din subvenţii pentru investiţii”: se utilizează pentru înregistrarea 

subvenţiilor aferente echipamentelor virate la venituri. 

 

Monografie contabilă societăţi comerciale plătitoare de TVA: 

 

5121.POS DRU N.01.PREFINANŢARE 

5121.POS DRU N.02.RAMBURSARE 

5121.POS DRU N.03.CONT PROPRIU 

5121.POS DRU N.04.PREFINANŢARE GENERALĂ 

5121.POS DRU N.05.RAMBURSARE GENERALĂ 

 

NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

1. Recunoaşterea creanţei la semnarea contractului 445.POS DRU N % 

132.POS DRU N 

   472.POS DRU N 

458 Partener 

2. Înregistrarea prefinanţării primite 5121.POS DRU N.04. 

PREFINANŢARE 

GENERALĂ 

462.POS DRU N 

3. Virare prefinanţare proprie 581 5121.POS DRU N.04. 
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NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

PREFINANŢARE 

GENERALĂ 

  5121.POS DRU 

N.01.PREFINANTARE 

581 

4. Virare prefinanţare partener 461.PARTENER.POS DRU 

N 

5121.POS DRU N.04. 

PREFINANŢARE 

GENERALĂ 

5. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări de bunuri, 

executări de lucrări sau prestări de servicii (acordate din 

fonduri proprii) 

% 401.POS DRU N 

  409 (232, 234).POS DRU N  

  4426.POS DRU N  

 Decontare avans (acordate din fonduri proprii) 401.POS DRU N 5121.POS DRU 

N.03.CONT PROPRIU 

6. Înregistrare avansuri bunuri achiziţionate în leasing 

financiar 

% 404.POS DRU N 

  232.POS DRU N  

  4426.POS DRU N  

7. Plata furnizor 404.POS DRU N 5121.POS DRU N 

8. Recepţie bunuri achiziţionate în leasing financiar 21x.POS DRU N 167.POS DRU N 

9. Compensare avans 21x.POS DRU N 232.POS DRU N 

10. Înregistrare rata leasing % 404.POS DRU N 

  167.POS DRU N  

  666  

  665  

  628  

  4426.POS DRU N  

11. Plata furnizor 404.POS DRU N 5121.POS DRU N 

12. Achiziţia de imobilizări corporale % 404.Denumire 

furnizor POS DRU N 

  2xx.POS DRU N  

  4426.POS DRU N  

13. Achiziţia de stocuri % 401.Denumire 

furnizor POS DRU N 

  3xx.POS DRU N  

  4426.POS DRU N  
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NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

14. Înregistrare cheltuieli în avans % 401.Denumire 

furnizor POS DRU N 

  471.POS DRU N  

  4426.POS DRU N  

15. Înregistrare cheltuieli diverse % 401.Denumire 

furnizor POS DRU N 

  6xx.POS DRU N  

  4426. POS DRU N  

16. Înregistrarea salariilor 641.POS DRU N 421.POS DRU N 

17. Înregistrarea reţinerilor salariale 421.POS DRU N % 

   4312.POS DRU N 

   4314.POS DRU N 

   4372.POS DRU N 

   444.POS DRU N 

18. Înregistrarea taxelor aferente salariilor   

a. CAS 6451.POS DRU N 4311.POS DRU N 

b. CASS 6453.POS DRU N 4313.POS DRU N 

c. FS 6452.POS DRU N 4371.POS DRU N 

d. Fond garantare 6458.1 POS DRU N 4381.1.POS DRU N 

e. FNUASS 6458.2 POS DRU N  4381.2 POS DRU N 

f. Accidente de muncă şi boli profesionale 6458.3 POS DRU N 4381.3 POS DRU N 

g. Comision ITM 635.1 POS DRU N 447.1 POS DRU N 

h. Fond persoane cu handicap 635.2 POS DRU N 447.2 POS DRU N 

19. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, 

lucrărilor, serviciilor (Stornare avans) 

% 401.POS DRU N 

  409.POS DRU N  

  4426.POS DRU N  

20. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de 

natura activelor fixe (Stornare avans) 

% 404.POS DRU N 

  232.POS DRU N  

  4426.POS DRU N  

21. Plata furnizori de imobilizări 404.Denumire furnizor 

POS DRU N 

5121.POS DRU N 

22. Plata furnizori 401.Denumire furnizor 

POS DRU N 

5121.POS DRU N 

23. Plata salariilor 421.POS DRU N 5121.POS DRU N 
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NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

24. Plata taxelor aferente salariilor % 5121.POS DRU N 

  4312.POS DRU N  

  4314.POS DRU N  

  4372.POS DRU N  

  444.POS DRU N  

  4311.POS DRU N  

  4313.POS DRU N  

  4371.POS DRU N  

  4381.1.POS DRU N  

  4381.2 POS DRU N  

  4381.3 POS DRU N  

  447.1 POS DRU N  

25. Înregistrare cheltuieli cu amortizarea 681.POS DRU N 28x.POS DRU N 

26. Înregistrare consum materiale 6xx.POS DRU N 3xx.POS DRU N 

27. Transformare cheltuieli în avans în cheltuieli ale perioadei 

curente 

6xx.POS DRU N 471.POS DRU N 

28. Înregistrarea veniturilor aferente proiectului (ex. dobânzi) 5121.POS DRU N 766.POS DRU N 

29. Preluarea cheltuielilor decontate efectiv şi veniturilor 

încasate ale partenerului 

% 458.POS DRU N 

  6xx.POS DRU N. 

PARTENER 

 

  658.POS DRU N. 

PARTENER 

 

  458.POS DRU N 766.POS DRU N 

30. Preluare TVA partener neplătitor de TVA de recuperat de 

la AM 

461.POS DRU N 458.POS DRU N 

31. Încasarea rambursării fondurilor de la Autoritatea de 

Management 

5121.POS DRU N 445.POS DRU N 

 Deducere prefinanţare 462 445.POS DRU N 

32. Finanţare virată la venituri pe parcursul duratei de viaţă a 

imobilizărilor  (evidenţiere venituri din subvenţii pentru 

investiţii)                 

132.POS DRU N 7584.POS DRU N 

33. Finanţare virată la venituri pentru cheltuielile în avans 

(evidenţiere venituri din subvenţii din exploatare)     

472.POS DRU N 741.POS DRU N 

34. Corectarea sumelor solicitate autorităţilor de 

management urmare a autorizării/certificării parţiale a 

445.POS DRU N % 
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NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile 

postaderare pentru anul curent – în roşu 

   132.POS DRU N 

   472.POS DRU N 

   741.POS DRU N 

35. Corectarea sumelor solicitate autorităţilor de 

management urmare a autorizării/certificării parţiale a 

cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile 

postaderare pentru anul anterior – în roşu 

445.POS DRU N % 

   132.POS DRU N 

   472.POS DRU N 

   117.POS DRU N 

36. Restituirea sumelor autorităţilor de management 445.POS DRU N 5121.POS DRU N 

37. Înregistrarea sumelor virate partenerului 458.POS DRU N 5121.POS DRU N 

38. Încasare TVA aferent cheltuielilor eligibile ale partenerului 

de la AM 

5121.POS DRU N 461.POS DRU N 

39. Virarea TVA partenerului 458.POS DRU N 5121.POS DRU N 

 

PARTENER 

NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

1. Înregistrarea subvenţiei la semnarea contractului 

de finanţare 

458.BENEFICIAR % 

   132 

   472 

2. Încasare prefinanţare 5121.POS DRU N.01 462.BENEFICIAR.POS 

DRU N 

3. Înregistrare achiziţii partener % 401.POS DRU N 

  3xx.POS DRU N  

  4xx.POS DRU N  

  6xx.POS DRU N  

  % 401.POS DRU N 

  167  

  2xx  
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NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

  641 421 

  645x 43xx 

  421 % 

   43xx 

4. Plăţi % % 

  401 5121.POS DRU 

N.01.PREFINANŢARE 

  404 5121.POS DRU 

N.03.CONT PROPRIU 

  421  

  43xx  

5. Emitere factură  către liderul de parteneriat 411 % 

   445.BENEFICIAR 

   4427 

 SAU   

 Emitere notă de decontare 458 445 

6. Virarea subvenţiei aferente cheltuielilor efectuate 

la venituri (evidenţiere venituri din subvenţii de 

exploatare)     

472 741 

7. Virarea cotei parte a subvenţiei aferente 

imobilizărilor amortizate la venituri (evidenţiere 

venituri din subvenţii pentru investiţii) 

132 7584 

8. Încasarea subvenţiei înregistrate pe baza facturii % 458 

  5121.POS DRU N.02. 

RAMBURSARE 

 

 Deducere prefinanţare  462  

 SAU   

 Încasarea subvenţiei înregistrate pe baza notei de 

decontare 

% 458 

  5121.POS DRU N.02. 

RAMBURSARE 

 

  462  
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NC Explicaţie 

 

Cont debitor Cont creditor 

9. Acoperire sume finanţate din fonduri proprii 581 5121.POS DRU N.02. 

RAMBURSARE 

  5121.POS DRU N.03. 

CONT PROPRIU 

581 
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VI. MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA LA NIVELUL PROIECTULUI 

 

6.1 Monitorizarea proiectelor  

Ce este monitorizarea? 

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului. Procesul de 

monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informaţii (rapoarte, analize şi indicatori).  

Monitorizarea constituie un mecanism de analiza sistematică ce prezintă evaluarea analitică a 

implementării proiectului şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi utilizarea informaţiilor 

obţinute despre progresul proiectului.  

De ce este necesară monitorizarea? 

Pentru că monitorizarea are la bază colectarea informaţiilor, se poate spune că este în esenţă o descriere a 

situaţiei la un moment dat. În timpul implementării proiectului, monitorizarea asigură colectarea datelor ce 

vor genera informaţii despre stadiul îndeplinirii obiectivelor şi deci constituie o sursă importantă de 

informaţii privind „lecţiile învăţate” pentru perioada următoare a implementării proiectului precum şi 

pentru alte proiecte sau politici în domeniu. 

Procesul permite managerului de proiect, personalului angajat, membrilor parteneriatului, factorilor 

interesaţi (stakeholders) precum şi OIPOSDRU delegat/AMPOSDRU să identifice problemele potenţiale 

înainte de apariţia acestora sau imediat după aceea. 

Implementarea unor masuri de monitorizare corespunzatoare dă posibilitatea Beneficiarului să introducă 

măsuri corective care să menţină implementarea proiectului în starea de funcţionare. Este deci important 

ca monitorizarea să fie percepută mai mult ca un instrument de management decât un mecanism de 

control. 

Pentru a permite realizarea acestei activităţi în conformitate cu contractul de finanţare nerambursabilă, 

beneficiarii vor elabora utiliza instrumentele de monitorizare. 

Care sunt instrumentele de monitorizare? 

Printre instrumentele de monitorizare la nivelul Beneficiarului, pot fi enumerate următoarele: 

1. Pregătirea calendarelor lunare şi urmărirea orarelor 

− Înaintea fiecărei luni, pregătiți unui program lunar cu toate evenimentele, întâlnirile, sosirile 

experţilor internaţionali, instruiri. 

− Comparați programului prevăzut cu graficul de activităţi conform Cererii de Finanţare  
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− La sfârşitul fiecărei luni schițați un raport de perfomanţă care să includă comentarii privind 

programul planificat şi ce s-a realizat.  

2. Asigurarea că toate livrabilele proiectului s-au finalizat la timp 

− Verificaţi în mod regulat graficul de activităţi conform Cererii de Finanţare 

− Informaţi-vă în prealabil şi reamintiţi partenerilor programarea în timp a activităţilor 

− Împărtaşiţi experienţa şi informaţiile cu partenerii proiectului – experienţa dobândită din alte 

proiecte, etc 

− Contactaţi permanent partenerii proiectului privind depunerea livrabilelor proiectului 

− Colectaţi livrabilele proiectului şi îndosariaţi-le în dosarul Managementului de Proiect 

− Colectaţi periodic rapoartele.  

3. Participarea la pregatirea rapoartelor de activitate  

− Verificaţi cu regularitate Planul Proiectului 

− Fiţi în legatură permanentă cu partenerii privind cerinţele lor de raportare 

− Colectaţi toate rapoartele tehnice imediat după realizarea sarcinilor 

− Pregatiţi cu două săptămâni înainte de termenul limită o schiţă a raportului care să cuprindă cât 

mai multe informaţii  

− Pregătiţi tabelul realizărilor în comparație cu planificarea 

4. Pregătirea modelelor de raportare pentru activităţi (inclusiv instruire, conferinţe, întâlniri, etc) 

Pentru fiecare activitate din proiectul dvs. pregătiţi un raport care să indice clar aspecte cum ar fi: 

− Care au fost sarcinile de lucru 

− Cine este responsabil pentru fiecare sarcină 

− Ce resurse s-au utilizat 

− Descrierea detaliată a măsurilor adoptate 

− Care a fost răspunsul părţilor interesate 

− Evaluarea realizărilor 

− Recomandări pentru alte sarcini similare 
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Exemple de formate de monitorizare a resurselor  

• Monitorizarea Resurselor pe fiecare activitate 

  Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 Costuri 

totale 

Buget 

disponibil 

Diferenţa 

Expert 1 100 Lei 200 Lei 1000 Lei       

Expert 2             

Resurse 

materiale 

            

 

• Tabelul monitorizarii resurselor pe fiecare lună  

Luna 1 

  Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 Total Disponibil Diferenţa 

Expert 1             

Expert 2             

Resurse 

materiale  

            

 

• Monitorizarea utilizării resurselor pe Activitate / Perioadă 

  Luna  1 Luna  2 Luna 3  Total Disponibil Diferenţa 

Activitatea 1 

Expert 1             

Expert 2             

Resurse materiale             

Activitatea 2 

Expert 1             

Expert 2             

Resurse materiale             
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6.2 Raportul tehnico-financiar  

Ce este raportul tehnico-financiar? 

Raportul tehnico-financiar un instrument de monitorizare atât a activităţilor proiectului, cât şi a 

operaţiunilor financiare derulate în perioada de raportare.  

Ce conţine  raportul tehnico-financiar? 

Raportul tehnico-financiar se va întocmi de către personalul responsabil din cadrul proiectului împreună cu 

o echipă de lucru cu sarcini clare, în conformitate cu progresul activităţilor şi înregistrării operațiunilor 

financiar-contabile.   

Structura Raportului tehnico-financiar este următoarea: 

1. REZUMATUL PROIECTULUI 

Obiectivul proiectului 

Domeniul major de intervenţie 

Tipul proiectului 

Clasificarea domeniilor 

Locaţia proiectului 

Obiective orizontale ale POSDRU 

Indicatori atinşi 

Grup ţintă în perioada raportată 

 

2. PROGRESUL PROIECTULUI 

Alte aspecte contractuale 

Calendar de raportare 

 

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ 

Activităţi implementate pe parcursul perioadei de raportare 

Abateri de la planificarea iniţială şi motive 

Rezultate/realizări atinse pe perioada de raportare 

Abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor aşteptate 

Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz): 

Informare şi publicitate 

Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse 

Respectarea regulilor cu privire la mediu 

Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului 

 

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMATOARE DE RAPORTARE 



Manualul Beneficiarului - Revision 2013 - DRAFT   

 124

Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare 

Rezultate/realizări pentru următoarea perioadă de raportare 

 

5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI  

 

 

Modelul Raportului tehnico-financiar il puteti obtine din anexa nr.3 a Instructiunii AMPOSDRU nr.30/2010. 

Când şi unde trebuie depus raportul tehnico-financiar? 

 

Raportul tehnico–financiar va fi depus la sediul AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat odată cu Cererile de 

Rambursare.  Raportul tehnico-financiar va fi depus pe suport de hârtie, cât şi în format scanart pe suport 

de CD.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.30/2010).  

În vederea justificării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, Beneficiarii şi Partenerii acestora vor 

întocmi şi vor păstra documentele justificative întocmite de către Beneficiari/Parteneri şi nu se vor anexa la 

cererile de rambursare Intermediare/Finale. AMPOSDRU/OIPOSDRU va verifica, cu ocazia efectuării 

vizitelor la faţa locului, realitatea şi acurateţea informaţiilor furnizate de către Beneficiari privind 

implementarea tehnică şi financiară a proiectului, prin verificarea documentelor justificative suport 

deţinute la sediul beneficiarului (Instrucţiunea nr.43/2011 privind simplificarea verificărilor administrative 

asupra cererilor de finanţare). 

 
Înainte de depunerea cererii de rambursare la sediul AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, beneficiarul este 

obligat să introducă în modululul ActionWeb datele financiare ce urmează a fi solicitate spre rambursare în 

cadrul Cererii de Rambursare. Informaţiile privind cheltuielile eligibile declarate în cadrul cererilor de 

rambursare se introduc în câmpurile definite în modulul Action Web, la nivel de tranzacţie individuală. 

Modul detaliat de introducere acestor date este prezentat în Anexa nr.5 la Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.30/2010).  

Beneficiarul va anexa la cererea de rambursare depusă la sediul AMPOSDRU/OIPOSDRU, în funcţie de 

eşantionul de tranzacţii generat de ActionWeb, doar tipurile de documente justificative prezentate în 

Anexa nr.2 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.43/2011.  

Excepţie face prima cerere de rambursare, unde se vor anexa toate documentele justificative prezentate în 

anexa nr.2 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.43/2011 pentru toate cheltuielile efectuate de către Beneficiari 

şi Parteneri în perioada de raportare.  

În vederea solicitării rambursării, Beneficiarii vor depune următoarele documente:     

- Cererea de rambursare (Anexa nr.1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.30/2010  

- Evidenţa cheltuielilor (Anexa nr.2 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.30/2010) generată de 
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sistemul ActionWeb 

- Raportul Tehnico-finanaciar (Anexa nr.3 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.30/2010 ) 

- Registruşl grupului ţintă (Anexa nr.4 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.30/2010 ) 

- Raportul auditorului financiar 

- Documentele justificative (prezentate în anexa nr.2 la Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.43/2011) 

- Lista locaţiilor de implementare a proiectului (Anexa nr.1 la Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.33/2010) 

- Lista experţilor implicaţi în derularea proiectului (Anexa nr.3  Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.43/2011). 

 

Raportul Tehnico-Financiar va fi însoţit doar de către Registrul  grupului ţintă (anexa nr.4 la Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.30/2010).  

În vederea aprobării cererii de rambursare, AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a solicita  

suplimentar, în afara tipurilor de documente prezentate în anexa nr.2 la Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.43/2011, şi alte documente justificative, faţă de cele stabilite în eşantionul generat în urma introducerii 

gradului de risc şi pe care beneficiarul este obligat să le deţină. Solicitarea de documente suplimentare din 

partea AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat se va face în scris cu precizarea motivelor care au stat la baza 

solicitării.  (Instrucţiunile AMPOSDRU  nr.30/2010 şi  nr.43/2011)  

 

Fiecare lider de parteneriat / beneficar va putea vizualiza în modulul ActionWeb clasa de risc aferentă 

proiectului, precum şi istoricul încadrării într-o anumită clasă de risc . Modul detaliat de vizualizare a clasei 

de risc  asociată proiectului  este exemplificat în anexa nr.6 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr.30/2010.  

 

AMPOSDRU/ OIPOSDRU va verifica, cu ocazia efectuării vizitelor la faţa locului, realitatea şi acurateţea 

informaţiilor furnizate de beneficiari privind implementarea tehnică şi financiară a proiectului, prin 

verificarea documentelor justificative suport deţinute la sediul beneficiarului.    (Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.43/2011) 

 

Beneficiarul trebuie să întocmească următoarele documente: 

- o listă cu experţii implicaţi în proiect,  

- lista personalului administrativ şi auxiliar, 

- un tabel centralizator cu comisioanele bancare, 

- raportul lunar de activitate, 
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- o declaratie pe propria răspundere, că bunul/bunurile amortizabil(e), a cărui/căror 

amortizare a fost solicitată spre rambursare, nu a fost/au fost achiziţionat(e) prin 

intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile, iar amortizarea acestora este 

calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.       (Instrucţiunea  nr.43/2011) 

 

Pentru a facilita modul de raportare si monitorizare, beneficiarii proiectelor (strategice, granturi şi ajutor 

de stat) POSDRU, aflate în implementare au obligaţia de a încărca în sistemul ActionWeb toate informaţiile 

din formularele de înrergistrare a grupului ţintă, completate de participanţii la operaţiunile co-finanţate 

din FSE derulate în cadrul proiectelor şi de a le corela cu indicatorii preconizaţi în proiect.   (Instrucţiunea 

42/2011) 

 

Informaţiile din rapoartele tehnico-financiare depuse trebuie să corespundă cu cele din sistemul 

ActionWeb .   (Instrucţiunea 42/2011) 

 

6.3 Vizitele de monitorizare 

Ce sunt vizitele de monitorizare? 

Vizitele de monitorizare sunt întâlniri oficiale, în vederea monitorizării implementării proiectului care au loc 

la sediul beneficiarului sau la locul de implementare al proiectului, în cadrul cărora participă reprezentanţi 

ai Beneficiarului şi reprezentanţi ai OIPOSDRU delegat/AMPOSDRU. 

Vizitele de monitorizare pot fi de mai multe tipuri: 

a) planificate, iniţiate de către OIPOSDRU delegat/AMPOSDRU; 

b) ad-hoc (anunţate şi neanunţate), iniţiate de către OIPOSDRU delegat/AMPOSDRU. 

 

Care este scopul vizitelor de monitorizare? 

Scopul acestor vizite este verificarea conformităţii între situaţia descrisă în rapoarte şi documentele 

aferente şi situaţia reala de la locul implementării proiectului, în vederea prevenirii erorilor de 

implementare sau eventuale fraude şi a limitării efectelor eventualelor erori sau fraude deja înfăptuite.  

 

De asemenea, în cadrul acestor vizite se vor discuta problemele apărute şi măsurile întreprinse de 

Beneficiar pentru soluţionarea acestora.  

După caz, vor fi recomandate beneficiarului posibile modalităţi de eficientizare şi/sau acţiuni corective, care 

se vor consemna în Raportul de vizită. În plus, se vor consemna şi diferenţele între raportare şi situaţia de 

pe teren.  
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Când au loc vizitele de monitorizare periodice? 

Vizitele de monitorizare planificate au loc cel puţin o data pentru toate proiectele, pe durata fiecărui an de 

implementare a acestora. AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat va efectua vizite de monitorizare planificate 

pentru toate proiectele care nu au intrat în eşantionul de verificare la faţa locului. Planul vizitelor de 

monitorizare periodice se întocmeşte anual şi conţine o planificare pe luni a vizitelor care urmează a se 

efectua, locaţia vizitelor şi persoanele propuse să participe. Beneficiarul va fi înştiinţat în scris cu 10 zile 

înainte de efectuarea vizitei, în vederea asigurării condiţiilor necesare efectuării vizitei şi a disponibilităţii 

personalului implicat în proiect (manager de proiect, responsabil financiar, coordonator, etc), precum şi a 

documentelor justificative (liste de prezenţă, materiale elaborate în cadrul proiectului, etc.).  

Vizitele de monitorizare periodice efectuate de OIPOSDRU delegat/AMPOSDRU au ca obiectiv verificarea 

aspectelor tehnice privind implementarea proiectelor. 

Când au loc vizitele de monitorizare ad-hoc? 

Vizitele de monitorizare ad-hoc sunt iniţiate de către AMPOSDRU/OIPOSDRU, şi pot fi anunţate sau 

neanunţate.  

Vizita de monitorizare ad-hoc poate avea loc de fiecare dată când se consideră necesară verificarea 

realităţii activităţilor aflate în derulare şi/sau dacă apar probleme deosebite în implementarea proiectului 

care trebuie constatate la locul de implementare (de exemplu nerespectarea termenelor de transmitere al 

clarificărilor solicitate, verificarea unei activităţi a proiectului în timpul derulării acesteia, etc). 

Vizita de monitorizare ad-hoc anunţată se desfăşoară la sediul beneficiarului/locul de implementare al 

proiectului/locul de desfăşurare al activităţilor pentru a verifica conformitatea între situaţia descrisă în 

rapoarte/documente şi situaţia reală de la locul implementării proiectului.  

Vizitele de monitorizare ad-hoc vizează în mod special următoarele elemente: autenticitatea proiectului, 

respectarea termenului prevăzut pentru executarea activităţilor, furnizarea bunurilor/serviciilor, gradul de 

executare al proiectului, respectarea regulilor comunitare cu privire la publicitate, respectarea temelor 

orizontale asumate în cadrul proiectului. 

 

Ce este Raportul de vizită? 

Raportul de vizită este un document oficial, întocmit de către reprezentanţii OIPOSDRU 

delegat/AMPOSDRU, pe baza observaţiilor directe, a discuţiilor cu reprezentanţii Beneficiarilor şi a 

documentelor prezentate şi verificate şi propune Beneficiarului măsuri corective ce trebuie adoptate în 

vederea unei bune implementări. 
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Raportul de vizită cuprinde o prezentare a stadiului implementării proiectului la momentul vizitei, justificări 

pentru abaterile/întârzierile de la calendarul şi/sau condiţiile contractului de finanţare şi concluziile vizitelor 

de monitorizare cu eventuale recomandări şi termene de îndeplinire a acestora. 

 

Problemele identificate în timpul vizitelor de monitorizare sunt înregistrate şi expuse în mod corespunzător 

în Raportul de vizită, conform unui model standard, stabilindu-se metodele de corectare-prevenire a 

acestora în cadrul tabelului privind monitorizarea acţiunilor subsecvente vizitei de monitorizare. 

 

Monitorizarea măsurilor corective se realizează de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat prin intemediul 

tabelului privind monitorizarea acţiunilor subsecvente vizitei de monitorizare, completat de către beneficiar 

în momentul implementării recomandării.  

 

De asemenea, monitorizarea măsurilor corective se realizează şi prin completarea de către Beneficiar a 

secţiunii dedicate din cadrul Raportului Tehnico Financiar anexat cererii de rambursare.  

 
Raportul de vizită va fi completat de către reprezentanţii OIPOSDRU/AMPOSDRU şi va fi transmis 

Beneficiarului, spre informare, în maximum 15 zile calendaristice de la data efectuării vizitei. După primirea 

acestui document, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii Raportului, Beneficiarul poate 

transmite observaţii şi comentarii cu privire la informaţiile prezentate în cuprinsul Raportului. 

 
 
6.4 Nerealizarea indicatorilor de monitorizare    

 

Conform contractului de finantare, AMPOSDRU îsi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea 

acordată în situaţia în care indicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt 

neîndepliniti şi/sau nerealizaţi conform cererii de finanţare aprobate. 
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VII. MODIFICAREA CONTRACTELOR  

 

Dacă circumstanţele care afectează implementarea proiectului s-au modificat substanţial de la data 

semnării contractului, atunci contractul şi anexele acestuia pot fi modificate în conformitate cu Articolul 12 

– Modificări şi completări la contract, cu acordul ambelor părţi, prin aprobarea unei notificări sau prin 

încheierea unui act adiţional. 

Fac excepţie modificările determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană care vor fi efectuate 

de AMPOSDRU fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului. În acest caz modificările vor intra în 

vigoare la data menţionată de actul respectiv . În situaţia modificărilor determinate de schimbări în 

legislaţia naţională, AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat va notifica beneficiarul în acest sens. (Decizia 

AMPOSDRU nr.53/2010) 

Cererea pentru întocmirea unui Act Adiţional şi/sau Notificarea vor fi elaborate de către dumneavoastră în 

calitate de Beneficiar şi înaintate către AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat.  

Pentru contractele de finanţare semnate de AMPOSDRU cu beneficiarii, aferente domeniilor majore de 

intervenţie a căror gestiune a fost delegată către OIPOSDRU responsabil, conform acordurilor de delegare 

de funcţii, beneficiarii au obligaţia de a depune actele adiţionale şi notificările la registratura OIPOSDRU 

responsabil.    (Instrucţiunea  nr.44/2011) 

Notificările şi actele adiţionale, precum şi clarificările transmise de beneficiari, aferente modificărilor 

contractuale nu vor fi luate în considerare de AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil dacă sunt transmise prin 

fax sau e-mail.    (Instrucţiunea  nr.44/2011) 

 

  

Beneficiarii au obligaţia de a depune actele adiţionale în două exemplare originale, îndosariate (dosar 

plastic cu şină), conform instrucţiunilor aplicabile, în format tipărit, fără ştersături, numai însoţite de 

memoriul justificativ înregistrat la sediul beneficiarului, semnat de către reprezentantul legal sau 

împuternicit al acestuia şi ştampilat corespunzător. În cazul în care va semna persoana împuternicită, se va 

ataşa la fiecare doasr al actului adiţional, o copie a împuternicirii/ deciziei.  Actele adiţionale de modificare 

a contractului de finanţare vor fi supuse procesului de verificare de către AMPOSDRU / OIPOSDRU 

responsabil numai dacă respectă condiţiile menţionate mai sus şi vor fi înregistrate la registratura 

AMPOSDRU / OIPOSDRU responsabil. (Instrucţiunea  nr.44/2011) 

 

Notificarea se depune la sediul AMPOSDRU / OIPOSDRU responsabil într-un singur exemplar, îndosariată 

(dosar plastic cu şină), conform instrucţiunilor aplicabil, în format tipărit, fără ştersături, semnată de către 

reprezentantul legal sau împuternicit al acestuia şi ştamplilată corespunzător. În cazul în care va semna 
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persoana împuternicită, se va ataşa la fiecare doasr al actului adiţional, o copie a împuternicirii/ deciziei.  

Notificările de modificare a contractului de finanţare vor fi supuse procesului de verificare de către 

AMPOSDRU / OIPOSDRU responsabil numai dacă respectă condiţiile menţionate mai sus şi vor fi 

înregistrate la registratura AMPOSDRU / OIPOSDRU responsabil.  Pentru realizarea activităţilor în avans faţă 

de graficul de implementare propus în cererea de finanţare, beneficiarul va notifica AMPOSDRU / 

OIPOSDRU responsabil în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare.   (Instrucţiunea  nr.44/2011) 

Modelele de act adiţional şi de notificare pentru modificarea contractului le puteţi găsi în anexele 1 şi 2 ale 

Instrucţiunii AMPOSDRU nr.17/2010.   

 

Ce trebuie avut în vedere când se întocmeşte un act adiţional? 

Beneficiarului are obligaţia de a solicita încheierea unui act adiţional, în  situaţiile prevăzute în contractul de 

finanţare, art. 9 Drepturile și obligațiile părților, A. Drepturile și obligațiile Beneficiarului 

În situaţia în care pe durata de implementare a proiectului intervin modificari ale acordului de parteneriat, 

beneficiarul trebuie sa depuna act aditional la contractul de finantare, luand in considerare urmatoarele 

aspecte: 

� Nu se admite retragerea unui partener din parteneriat, fără înlocuirea acestuia cu un alt 

partener, diferit de membrii parteneriatului iniţial. Nu se admite introducerea unui 

partener suplimentar în parteneriat (creşterea numărului de parteneri), în raport de 

numărul de parteneri iniţial, deoarece ar pune în discuţie parteneriatul depus iniţial şi 

evaluat.   (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.31/2010) 

� Nu se admite înlocuirea beneficiarului finanţării nerambursabile (liderul de parteneriat), 

semnatar al contractului de finanţare, cu unul din parteneri sau cu altă entitate cu 

personalitate juridică. Fac excepţie situaţiile în care entitatea cu personalitate juridică 

semnatară a contractului (beneficiarul) este preluată, indiferent de modalitatea juridică a 

preluării (exemple – restructurare, comasare, absorbţie, desfiinţare cu preluarea 

atribuţiilor de către o altă structură publică cu personalitate juridică, etc.) de altă entitate 

juridică, succesoare în drepturi şi obligaţii, cu condiţia precizării explicite a acestui aspect şi 

asigurarea/ dovedirea eligibilităţii succesorului conform prevederilor Ghidului Solicitantului 

aplicabil.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.31/2010) 

� Cu caracter  excepţional, se poate admite înlocuirea beneficiarului finanţării  

nerambursabile şi în situaţiile în care beneficiari/ parteneri principali sunt instituţii/ 

structuri cu statut internaţional confirmat de Ministerul de Externe (exemple – Programul 

Naţiunilor Unite pentru  Dezvoltare, Crucea roşie, Semiluna Roşie, OIM, etc.) în cazul 

modificării statutului internaţionalal acestor organizaţii , care ar afecta statutul 

reprezentanţei cu personalitate juridică din România sau al existenţei unor necorelări între 
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statutul reglementat al acestor organizaţii şi legislaţia naţională aplicabilă.  (Instrucţiunea 

AMPOSDRU nr.37/2010) 

� Cu caracter excepţional, se poate admite înlocuirea beneficiarului finanţării nerambursabile 

sau partenerilor din proiect şi modificarea acordurilor de parteneriat depuse în situaţiile în 

care beneficiar/ partener principal este Primăria, Consiliul Local sau Judeţean cu Unitatea 

Adminsitrativ-Teritorială aferentă acestora, respectiv comuna, oraşul, municipiul sau 

judeţul, după caz, în conformitate cu prevedrile art.20 şi 21 din Legea 215/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.37/2010) 

� Modificarea acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare, se poate realiza prin 

prezentarea unei forme actualizate a acordului de parteneriat, cuprinzând toate 

modificările necesare, semnat şi ştampilat de toţi partenerii. Beneficiarul are obligaţia de a 

prezenta documentul original cu propunerea de modificare, precum şi o copie a ultimei 

variante aprobată de AMPOSDRU / OIPOSDRU responsabil. În cazul în care modificarea 

acordului de parteneriat intervine ca urmare a înlocuirii  unui partener, liderul de 

parteneriat va respecta în alegerea partenerului, prevederile legislaţiei în vigoare, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi instrucţiunile emise de AMPOSDRU.   

(Instrucţiunea AMPOSDRU  nr.44/2011) 

b) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, pentru suma care depăşeşte limita a  

15% între capitolele bugetare; 

c) modificarea indicatorilor. În situaţii bine justificate, atunci când există dificultăţi în selectarea numărului 

de persoane propus de beneficiar în cadrul grupului ţintă, aşa cum a fost specificat în cadrul cererii de 

finanţare, beneficiarul va putea solicita prin act adiţional o modificare sau reducere a indicatorilor 

propuşi pentru grupul ţintă în maximum 25% din valoarea stabilită  iniţial. Această reducere a 

numărului de persoane din cadrul grupului ţintă va determina şi o reducere corespunzătoare a valorii 

totale eligibile a proiectului. Beneficiarii pot solicita modificarea indicatorilor aferenţi cererilor de 

finanţare aprobate sau a caracteristicilor grupului ţintă numai prin act adiţional. Această modificare 

trebuie însoţită de o justificare temeinică, doar în limitele şi în conformitate cu prevederile contractului 

de finanţare. De asemenea, beneficiarul  va transmite odată cu propunerea de act adiţional, o versiune 

revizuită a secţiunii “indicatori” sau “grup ţintă” , semnată şi ştampilată de reprezentantul legal, pe 

fiecare pagină  şi va purta în antet datele de identificare  ale proiectului. Versiunea revizuită va deveni 

anexă a contractului de finanţare dacă propunerea de modificare sau corectare a indicatorilor sau 

grupului ţintă este aprobată.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011). 

d) Corectarea erorilor de redactare/ introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi 

categorii  de grup ţintă sau modificarea caracteristicilor grupului ţintă fac obiectul unei propuneri de act 

adiţional la contractul de finanţare, justificate corespunzător. (Decizia AMPOSDRU nr.53/2010) 
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Atenţie! 

În cazul în care se solicită modificarea contractului prin notificare, în loc de act adiţional, cum ar fi cazul, 

conform prevederilor contractului de finanţare AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil va respinge notificarea 

transmisă, fără a fi necesar să transmită clarificări în prealabil. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011). 

 

Atenţie! 

Pot fi depuse de beneficiari acte adiţionale şi notificări în perioada cuprinsă între momentul semnării 

contractelor de finanţare şi momentul începerii implementării contractului. (Instrucţiunea AMPOSDRU 

nr.44/2011). 

 

Atenţie! 

Orice altă situatie care nu a fost menţionată distinct în cadrul Contractului de Finanţare, şi care ar putea 

duce la modificarea clauzelor contractuale, beneficiarul are obligaţia de a solicita AMPOSDRU/OIPOSDRU 

delegat un punct de vedere oficial. 

 

Atenţie! 

Modificarea contractului prin act adiţional este o activitate care consumă timp. De aceea vă rugăm să 

iniţiaţi actul adiţional cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care modificarea pe care o solicitaţi trebuie să 

îşi producă efectele. 

 

 

La înaintarea propunerilor de acte adiţionale vă rugăm să ţineţi cont de următoarele principii: 

• orice modificare a contractului trebuie să aibă în vedere atingerea obiectivelor proiectului 

• orice modificare neaprobată este neeligibilă  

• solicitarea dumneavoastră de modificare a contractului nu va fi automat acceptată de către 

OIPOSDRU/AMPOSDRU. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate. 

OIPOSDRU/AMPOSDRU vor examina motivele oferite şi vor respinge cererile privind modificări ale 

contractelor care nu au susţinere sau care sunt irelevante; 
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• un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în 

discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau ar fi contrare principiului tratamentului 

egal al beneficiarilor; 

• modificările contractului pot fi realizate numai în perioada de execuţie a contractului / perioada de 

implementare a proiectului şi nu vor avea efecte retroactive. Niciun fel de modificare nu este 

posibilă după finalizarea duratei de implementare a contractului; 

• valoarea maximă a finanţării nerambursabile aşa cum este ea stipulată în contract nu poate fi 

majorată; 

• durata de implementare a unui proiect nu poate fi extinsă peste durata maximă de implementare 

stabilită în Ghidul Solicitantului pentru schema de finanţare aferentă. 

• scopul actului adiţional trebuie să urmărească natura şi obiectivele iniţiale ale contractului. Orice 

act adiţional privind modificarea bugetului trebuie să includă toate modificările propuse, precum şi 

noua anexă 4 – Bugetul proiectului, datată, semnată şi ştampilată. 

• depăşirea bugetului se face pe cheltuiala beneficiarului 

• ultima cerere de modificare a contractului se va depune cu 60 de zile înainte de ultima zi de 

implementare a proiectului. 

 

Ce documente sunt necesare pentru transmiterea spre aprobare a unui act adiţional? 

Pentru a facilita aprobarea solicitărilor dumneavoastră de modificare a contractului prin intermediul unui 

act adiţional este necesar să transmiteţi către OIPOSDRU delegat /AMPOSDRU următoarele documente: 

� memoriu justificativ - în 2 exemplare originale (unul pentru beneficiar, unul pentru AMPOSDRU sau 

OIPOSDRU delegat), datate şi semnate de reprezentantul legal.  

 

Foarte important! 

Pentru ca OIPOSDRU/AMPOSDRU să poată analiza şi aproba solicitarea, este necesar ca acest memoriu să 

includă următoarele informaţii: 

• prezentarea situaţiei apărute; 

• propunerea de modificare a contractului, care va cuprinde 2 sub-secţiuni: elementul iniţial şi 

elementul de modificat 

• dacă se doreşte modificarea bugetului, se  vor prezenta modificările propuse pentru fiecare linie de 

buget; 

• argumentele aduse în favoarea încheierii actului adiţional, certificând faptul că nu sunt afectate în 
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sens negativ obiectivele şi scopul proiectului şi nici indicatorii prevăzuţi iniţial; 

 

Memoriul justificativ va explica în detaliu, conţinutul modificărilor solicitate, ca şi impactul asupra anexelor 

contractului de finanţare aprobat, precum şi un scurt istoric al modificărilor contractuale aprobate anterior 

de către AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil (evidenţierea succintă a principalelor modificări aduse de 

toate actele adiţionale / notificările aprobate anterior). La dosarul actului adiţional se vor ataşa în original 

atât versiunea anexelor supuse spre aprobare semnate şi ştampilate în original, cât şi o copie a ultimei 

versiuni a anexei aprobată de către AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil. (Instrucţiunea nr.44/2011). 

 

Actele adiţionale privind estimarea TVA, iniţiate de către beneficiar, conform prevederilor contractului de 

finanţare şi întocmite prin respectarea Instrucţiunii nr.12/2010, determinate de o reevaluare  (în plus sau în 

minus, după caz), pe parcursul implementării proiectului, a sumei  iniţiale estimate într-un prim act 

adiţional de TVA, vor fi însoţite în mod obligatoriu  de o adresă de înaintare prin care se va specifica faptul 

că suma TVA estimată iniţial se impune a fi suplimentată / diminuată cu o anumită valoare, majorând / 

diminuând valoarea totală solicitată şi aprobată anterior. Astfel, noua notă de fundamentare  şi respectiv 

noul act adiţional aferent, se vor întocmi cu noua valoare totală estimată a întregului TVA aferent 

proiectului. Adresa ataşată are ca scop evitarea de către AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil a dublărilor 

de sume, angajând, astfel, doar diferenţele de TVA rezultate din estimările precedente (diferenţa între 

actualul estimat şi cel anterior). Dacă au fost transmise mai multe acte adiţionale de estimare a valorii 

totale a TVA pe proiect, în adresa ataşată se vor menţiona toate actele adiţionale anterioare celui actual. 

(Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011.)   

 

Foarte important! 

Vă rugăm să însoţiţi solicitarea de modificare contractuală prin act adiţional de toate documentele 

justificative care susţin afirmaţiile dumneavoastră din memoriul justificativ. 

 

 

Vă rugăm să reţineţi! 

Actul adiţional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare şi va produce efecte dacă a fost semnat şi 

ştampilat de reprezentantul legal al beneficiarului şi, ulterior, semnat şi ştampilat şi de către reprezentantul 

legal al AMPOSDRU.(Decizia AMPOSDRU nr.53/2010) 

 

Vă rugăm să nu efectuaţi cheltuieli care derivă din modificarea solicitată înainte de data aprobării acesteia 
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deoarece aceste cheltuieli vor fi declarate neeligibile. 

 

După semnarea de către AMPOSDRU/ OIPOSDRU delgat a actului adiţional, un exemplar original va fi 

arhivat de către AMPOSDRU/ OIPOSDRU deleagt şi un exemplar original va fi remis Beneficiarului.  

 

Conform Art. 12 Modificări şi completări la contract, Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU despre 

orice situaţie care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 5 (cinci) zile de la data 

luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puţin 60 de zile înainte de sfârşitul 

perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei Contractului cu respectarea duratei maxime 

de implementare a proiectului specificată în Ghidul solicitantului fără a afecta bugetul proiectului. 

Beneficiarul va transmite solicitarea însoţită de documente justificative.  

 

Ce puteți modifica în contract folosind Notificările ? 

Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat , în situaţiile prev[yute ]n 

contractul de finantare,  Articolul 9 Drepturile și obligațiile părților, A. Drepturile și obligațiile Beneficiarului 

Orice notificare transmisă de Beneficiar către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat în conformitate cu 

prevederile art. 9A alin. (12) din contractul de finantare, va fi considerată valabilă numai dacă a fost 

făcută în scris, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și/sau cu instrucțiunile/deciziile 

AMPOSDRU, semnată de către reprezentantul legal și stampilată corespunzător. Pentru modificarea sau 

introducerea membrilor echipei de management sau experților pe termen lung este necesară 

actualizarea și transmiterea tabelului centralizator al echipei de management și al experților pe termen 

lung, varianta revizuită fiind transmisă în original, varianta inițială/ultima variantă fiind transmisă în 

copie. Prezentarea CV-urilor aferente persoanelor înlocuite vor fi transmise în copie și a celor nou 

introduse vor fi transmise în original semnate și datate de titulari. Se vor prezenta în copie, conform cu 

originalul,  diplome, adeverințe, sau alte documente legate de justificarea CV-urilor persoanelor propuse 

în proiect.  

Beneficiarul și partenerii înțeleg și acceptă faptul că declarațiile false sau informațiile false în 

documentele remise AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat, inclusiv în CV-uri, intră sub incidența legii penale.     

Aspectele care fac obiectul unei notificări pot fi supuse aprobării AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat și prin 

act adițional, caz în care propunerile formulate nu vor fi respinse și vor fi supuse regulilor aplicabile 

aprobării actelor adiționale la contractul de finanțare. 

Notificarea va fi considerată valabil încheiată, va intra în vigoare și va produce efecte juridice doar după 

confirmarea scrisă privind aprobarea acesteia, prin adresă oficială transmisă de AMPOSDRU/OIPOSDRU 

delegat beneficiarului, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării notificării la sediul 
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AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, dacă nu sunt formulate obiecţii/clarificări cu privire la modificarea 

solicitată. 

Dacă sunt formulate obiecții/clarificări cu privire la modificarea solicitată, inclusiv prin e-mail, 

Beneficiarul va proceda conform solicitărilor formulate de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. Dacă 

beneficiarul furnizează clarificările solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării acestor clarificări de 

către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, termenul în care notificarea propusă va produce efecte juridice nu 

se va reseta. Perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor și data înregistrării acestora la 

registratura AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, se consideră perioada  suspendată. Dacă beneficiarul nu 

furnizează clarificările solicitate în termen de maxim 5 zile de la data solicitării acestora de către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, termenul de analiză a notificării se resetează. In acest caz, 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat va transmite beneficiarului confirmarea scrisă privind aprobarea 

notificării în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării clarificărilor solicitate, la registratura 

AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, doar dacă documentele transmise sunt conform cerințelor.  

În situaţia în care AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat respinge modificările contractuale solicitate prin 

notificare, beneficiarul va fi informat prin adresă oficială cu privire la respingerea acesteia, respectând 

termenele impuse prin prezentul contract de finanţare şi ale instrucţiunilor/deciziilor emise de 

AMPOSDRU. 

În cazul în care beneficiarul nu depune la registratura AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat clarificările 

solicitate în  termen de maxim 20 zile de la emiterea acestora, OIPOSDRU delegat va respinge de drept  

notificarea,  informând beneficiarul prin adresă oficială. 

 

Ex: documente justificative pentru schimbarea managerului de proiect:  

- CV-ul  persoanei nou introduse în proiect, în original, semnat şi datat, precum  

-  CV-ul persoanei înlocuite, în copie.  

- documente justificative relevante pentru susţinerea competenţelor din CV-uri, în copie, cum ar fi: 

diplome de studii, diplome de certificare pentru diferite cursuri,  adeverinţe, etc.  

- Fişa postului actualizata 

 

 

 

Vă rugăm să reţineţi că: 

1. Este obligatorie  notificarea experţilor pe termen lung introduşi în proiect şi  ulterior înlocuirea 

acestora, cât ţi modificarea echipei de management, cu respectarea criteriilor menţionate în 
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cererea de finanţare. Pentru justificare, se va transmite AMPOSDRU /OIPOSDRU responsabil CV-ul 

persoanei nou introduse în proiect, în orihâginal, semnat şi datat, precum şi CV-ul persoanei 

înlocuite, în copie. Se vor depune documente justificative pentru susţinerea comptenţelor din CV-

uri, în copie, cum ar fi: diplome de studii, diplome de certificare pentru diferite cursuri, adeverinţe, 

etc. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011).    

 

2. În cazul în care este necesară schimbarea unor membri ai echipei de implementare experienţa 

profesională a celor propuşi pentru a intra în proiect trebuie să fie cel puţin echivalentă cu experienţa 

profesională a celor care părăsesc proiectul. 

 

3. Ca şi în cazul actelor adiţionale, dumneavoastră trebuie să ataşaţi la notificare toate documentele 

justificative care să sprijine modificarea. 

 

Orice notificare transmisă de Beneficiar către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, va fi considerată valabilă 

numai dacă a fost făcută în scris în conformitate cu formatul standard din Intsrucţiunea AMPOSDRU 

nr.17/2010, semnată de către reprezentantul legal si stampilată corespunzător. 

Beneficiarul va considera notificarea aprobată tacit dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data 

înregistrării la sediul AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, nu sunt formulate obiecţiuni cu privire la 

modificarea solicitată.  În cazul în care AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil solicită clarificări cu privire la 

notificare, inclusiv prin e-mail, iar Beneficiarul furnizează aceste clarificări în termen de maxim 5 zile, 

perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor şi data înregistrării acestora la registratura 

AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, se consideră perioadă suspendată.   Dacă beneficiarul nu furnizează 

clarificările solicitate în termen de maxim 5 zile de la data solicitării acestora de AMPOSDRU/ OIPOSDRU 

responsabil, termenul de analiză a notificării se resetează. În acest caz, notificarea va produce efecte în 

termen de maxim 15 zile de la data înregistrării primirii clarificărilor solicitate, la registratura 

AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, doar dacă documentele sunt transmise conform cerinţelor. 

În cazul în care beneficiarul nu depune la registratura AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil clarificările 

solicitate în maxim 20 de zile de la emiterea acestora, AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil va respinge de 

drept notificarea, fără îndeplinirea altor formalităţi. 

 

Exemplu: AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil solicită clarificări în a 12-a zi de la dat depunerii notificării.  

Din ziua a 12-a se suspendă termenul de 15 zile, pentru o perioadă de maxim 5 zile. În cazul în care 

beneficiarul depune şi înregistrează la registratura AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, clarificările 

solicitate în ziua a 4-a, aferentă perioadei de suspendare, iar documentele sunt transmise conform 

solicitărilo, notificarea va fi aprobată de către AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, cel târziu în a 19-a zi de 
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la data depunerii notificării iniţiale. Menţionăm că data înregistrării clarificărilor la registratura 

AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil nu va fi luată în calculul celor 5 zile acordate perioadei de suspendare.       

(Instrucţiunea AMPOSDRU nr.44/2011).  

 

Beneficiarii de finanţare nerambursabilă POSDRU pot depune la AMPOSDRU responsabil acte adiţionale/ 

notificări de modificare ale contractului de finanţare ori de câte ori este necesar, fără a se aştepta 

aprobarea celor anterior depuse. Singura excepţie de la această regulă generală se va face în cazurile în 

care conţinutul unui nou act adiţional / notificare depinde de aprobarea celor anterioare, depuse spre 

aprobare (cum ar fi, de exemplu, cele conţinând modificări ce vizează realocări bugetare între linii bugetare 

sau, chiar în interiorul acestora, etc.). În aceste cazuri, noul act adiţional / notificare va putea fi depus doar 

după aprobarea celui precedent, care îl condiţionează. Aprobarea acestor documente se va face cu 

obligativitatea respectării stricte a condiţiilor de formă, conţinut şi justificare, obligatorii pentru fiecare act 

adiţioinal / notificare în parte. 

În cazul în care un act adiţional sau o notificare sunt respinse de către AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, 

Beneficiarul nu va aloca următoarelor modificări contractuale, numărul actului adiţional sau a notificării 

care a fost respins/ respinsă. 

 

AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil nu are dreptul de a respinge actul adiţional/ notificarea pentru motive 

cum ar fi: 

- lipsa antetului / neincluderea în antet a siglei OIPOSDRU responsabil; 

- neutilizarea diacriticelor; 

- unificarea modificărilor de contract solicitae de beneficiar într-o singură modificare sau un singur act 

adiţional. (Instrucţiunea nr.44/2011) 

 

VIII. ARHIVAREA DOCUMENTELOR  

 

Beneficiarul unui proiect finanţat din instrumente structurale are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune 

condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006.  

 

În cazul nerespectării obligaţiei de îndosariere şi păstrăre în bune condiţii a tuturor documentelor aferente 

proiectului, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând 

asistenţă financiară nerambursabilă din instrumente structurale, co-finanţarea şi finanţarea contravalorii 

taxei pe valoarea adăugată plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările 

aferente.  
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Toate documentele referitoare la implementarea proiectului aprobat spre finanţare în cadrul POSDRU 

trebuie să fie arhivate de către dumneavoastră, în calitate de Beneficiar, în spaţii special amenajate şi 

destinate acestui scop, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate 

pentru implementarea proiectului. 

Spaţiul destinat arhivării va fi astfel amenajat încât să se asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor, 

să se evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora. 

 

Astfel, în calitate de beneficiar, trebuie să asiguraţi în mod obligatoriu arhivarea următoarelor documente: 

• documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului în cadrul POSDRU şi la aprobarea acesteia 

de către AMPOSDRU (cererea de finanţare, anexele acesteia, contractul de finanţare); 

• documente referitoare la procedurile de achiziţii publice derulate în cadrul proiectului aprobat şi 

care constituie baza legală pentru efectuarea unor cheltuieli care vor fi solicitate spre rambursare în 

cadrul POS DRU; 

• documente referitoare la implementarea proiectului, la verificările efectuate, la fiecare dintre 

rezultatele obţinute; 

• facturi şi documente cu valoare probatorie similară, documentele justificative pentru acestea, liste 

de verificare, documente de plată; 

• cereri de prefinanţare şi de rambursare a cheltuielilor şi toate rapoartele elaborate pentru proiect 

(raport tehnic trimestrial, raport trimestrial de nereguli, raport tehnico-financiar); 

• rapoarte de audit şi de control întocmite ca urmare a misiunilor efectuate de structuri interne sau 

externe de audit sau control; 

• documente contabile conform prevederilor legale. 

 

În conformitate cu prevederile art. 19 al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006, documentele vor fi 

arhivate într-una din următoarele forme: 

• originale; 

• fotocopii ale documentelor originale (certificate „conform cu originalul” de către persoana care a 

fotocopiat documentul); 

• microfişe ale documentelor originale; 

• documente care există doar în format electronic (în acest caz, în calitate de beneficiar, vă veţi 

asigura că sistemul informatic respectă cerinţele de securitate conform standardelor acceptate). 
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Păstrarea documentelor se realizează atât pe parcursul, cât şi după expirarea perioadei de implementare a 

proiectului, până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea 

oficială a POSDRU. 
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IX. INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

 

În calitate de beneficiar al asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU aveţi obligaţia de a: 

a) asigura vizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a proiectului, a 

obiectivelor şi rezultatelor obţinute; 

b)  asigura resurse financiare corespunzatoare pt activitatile si produsele de informare si comunicare; 

c)  notifica în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că proiectul implementat a fost selectat în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul 

Social European; 

d)  asigura permanent informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la finanţarea obţinută şi 

la rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea cofinanţării s-a realizat prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European 

(Decizia AMPOSDRU nr.53/2010); 

e) asigura că orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, obţinute în cadrul 

proiectului, vor include un paragraf sau o menţiune care să facă referire la faptul că proiectul este 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 însoţită de expresia „Investeşte în oameni!”;f) asigura informarea opiniei publice 

prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile 

europene;  

 

Important! 

Acceptarea finanţării din FSE presupune includerea dumneavoastră în lista beneficiarilor publicată de către 

AMPOSDRU şi/sau OIPOSDRU delegat în conformitate cu prevederile art.7(2) punctul d) din Regulamentul 

(CE) nr. 1828/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

AMPOSDRU şi OI publică electronic, pe pagina de internet www.fseromania.ro, pe pagina de internet a 

OIPOSDRU delegat şi prin alte mijloace necesare şi adecvate, lista beneficiarilor, numele operaţiunilor şi 

nivelul finanţării publice alocat acestora. 

 

 

Responsabilităţile dumneavoastră în calitate de beneficiar sunt prevăzute de art.69 din Regulamentul 

Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi de art.8 şi art.9 din Regulamentul Comisiei (CE) 

nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) 
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nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului 

Social European şi Fondului de Coeziune, prevederi preluate şi în contractul de finanţare, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

În acest sens, în calitate de beneficiar sunteţi responsabil pentru realizarea măsurilor de informare 

şi publicitate prevăzute de regulamentele anterior menţionate, cu respectarea tutoror obligatiilor de la 

litera a) – f) enumerate mai sus.   

Măsurile de informare şi publicitate pe care trebuie să le realizaţi, în calitate de beneficiar, 

vizează aspecte legate de utilizarea: 

(a) sigla, Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de regulamentele 

comunitare, (stabilite în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.1828/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare), însoţit de textul „UNIUNEA EUROPEANĂ” (cu majuscule);  Decizia 

AMPOSDRU nr.53/2010 

(b) sigla Guvernului României, însoţit de textul GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE – AMPOSDRU  (cu majuscule);  Decizia AMPOSDRU 

nr.53/2010 

(c) sigla Instrumentelor Structurale în România cu textul „Instrumente Structurale 2007 - 2013”; 

(d) sigla Fondul Social Euroepan cu textul „Fondul Social Euroepan – POSDRU 2007 - 2013”; 

(e) declaraţia „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” însoţită de expresia „Investeşte în oameni!”.  

  

Pentru obiecte promoţionale mici, punctele (b), (c), (d) şi (e) nu se vor aplica. 

Regulile de vizibilitate stabilite pentru toate activităţile de informare şi publicitate sunt cuprinse în 

Manualul de Identitate Vizuală POSDRU 2007-2013, actualizat, manual publicat pe site-ul 

www.fseromania.ro 

 În calitate de Beneficiar aveţi obligativitatea de a respecta prevederile acestui Manual.  

    În cadrul capitolului IV – Fonturi, Elemente generale de redactare din „Manualul de  Identitate 

Vizuală”, fontul ales (Arial) şi mărimile fonturilor utilizate pentru redactarea textelor, rspectiv 24 pentru 

titlul principal, 18n pentru titlul secundar, 16 pentru titlul intermediar şi 14 pentru paragraf au titlu de 

recomandare şi nu sunt obligatorii pentru beneficiarii POSDRU/ Organismele Intermediare POSDRU/ 
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Autoritatea de Management pentru POSDRU. Se impune doar utilizarea unui font şi a unor mărimi 

adecvate, care să asigure vizibilitatea textului redactat. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.36/2010) 

 

Capitolul V- Reguli specifice de identitate, prevede obligativitatea consultării prealabile a 

Organismului Intermediar/ Autorităţii de Management/ Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor 

Structurale pentru următoarele produse: 

1. Siglă specială 

2. Conceptul pentru campaniile publice 

3. Site-uri Internet 

4. Materiale video / audio.  (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.36/2010) 

 

Având în vedere acordurile de delegare de funcţii, încheiate între AMPOSDRU şi Organismele 

Intermediare pentru POSDRU, prin care acestea au devenit responsabile cu gestionarea de proiecte de 

grant, strategice şi scheme de ajutor de stat şi de minimis în cadrul mai multor domenii majore de 

intervenţie ale POSDRU, pentru proiectele gestionate de Organismele Intermediare (naţionale sau 

regionale) pentru POSDRU, aceste organisme poartă exclusiv răspunderea pentru recomandările pe care le 

fac. (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.36/2010) 

 

 Recomandările date în procesul de consultare nu pot excede Manualul de Identitate Vizuală aprobat 

(nu pot face referire la numărul de caractere sau dimensiunea unui comunicat de presă, nu pot obliga 

beneficiarul  şi /sau partenerii săi să îşi poziţioneze siglele lângă semnătura POSDRU dacă aceştia nu doresc, 

etc.).    (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.36/2010) 

Beneficiarii vor consulta AMPOSDRU doar în cazul proiectelor pentru care responsabilitatea 

gestionării proiectelor aparţine AMPOSDRU. Beneficiarii vor consulta organismele intermediare (naţionale 

sau regionale) pentru proiectele gestionate de acestea.   (Instrucţiunea AMPOSDRU nr.36/2010) 

 

În cadrul rapoartelor tehnico-financiare transmise pe parcursul implementării proiectului veţi 

descrie toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului şi veţi anexa 
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raportului, după caz, documentele care să ateste respectarea cerinţelor de informare şi publicitate (ex. 

copii după publicaţii, după articolele de presă etc.). 

 

Pentru anunţurile de publicitate achiziţii care sunt publicate în presa locală /regională sau 

naţională, nu este necesară publicarea siglelor finanţatorului, aplicantului sau partenerilor. Condiţia 

obligatorie vizează menţionarea în textul scris al anunţului sursa de finanţare, axa prioritară şi numele 

beneficiarului proiectului, titlul proiectului, respectiv celelalte detalii ce ţin de respectarea prevederilor 

instrucţiunilor emise de AMPOSDRU şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile. (Instrucţiunea  

AMPOSDRU nr.44/2011) 
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X. VERIFICAREA, CONTROLUL ŞI AUDITUL PROIECTULUI   

 

10.1 Cerinţe legale privind verificarea/controlul /auditul proiectului 

 

Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, 

control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor 

serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi al 

reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor care le revin, 

în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, 

informaţii.  

 

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, 

aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă cofinanțată din instrumente 

structurale, cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat şi finanţarea contravalorii taxei 

pe valoarea adăugată plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările 

aferente.  

 

10.2 Auditorul financiar independent  

Misiunea privind procedurile convenite reprezintă un tip de serviciu prin care un auditor financiar 

autorizat în condiţiile legii se angajează să efectueze acele proceduri de natura unui audit, asupra cărora 

auditorul a convenit împreună cu entitatea si orice altă terţă parte interesată şi raportează asupra 

constatărilor efective, fără a emite o opinie. Destinatarii raportului îşi formează propriile lor concluzii pe 

baza raportului auditorului. Raportul este adresat exclusiv acelor părţi care au convenit asupra procedurilor 

care urmează să fie efectuate, deoarece alte persoane, care nu cunosc motivele pentru care au fost aplicate 

procedurile, ar putea interpreta în mod eronat rezultatele. 

Când se efectuează verificarea cheltuielilor proiectului de către un auditor financiar extern 

independent? 

Fiecare Cerere de Rambursare intermediară/finală depusă de Beneficiar la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat 

va fi însoţită de Raportul constatarilor factuale emis de către un auditor financiar independent autorizat în 

condiţiile legii. Cererea de rambursare va purta mențiunea „Transmis spre auditare” şi va fi semnată și 

datată de către auditorul financiar independent. 

Auditorul verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară 

sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare  
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și Ordinului nr. 1117/2170 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul 

operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013, urmând ca apoi să emită un raport de verificare a 

cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.  

 

Sunt exceptate de la verificare cheltuielile aferente valorilor forfetare şi a finanţărilor la rate forfetare. 

Raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor şi transmis odată cu cererea de rambursare 

intermediară sau finală, va viza toate cheltuielile declarate de Beneficiar care nu au fost verificate prin 

raportul/rapoartele anterior/anterioare de verificare a cheltuielilor. 

 

Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii 

toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor 

de către acesta. 

Auditorul financiar independent va fi selectat cu respectarea condiţiilor prevederilor legislaţiei în vigoare 

privind achiziţiile publice. Auditorul financiar va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor 

Financiari din România cu o conduită profesională corespunzătoare, respectiv nu a fost sancţionat pentru 

abateri disciplinare în ultimii 3 ani. 

Detalii privind misiunea auditorului financiar independent sunt prezentate în documentul „Cerinţe privind 

verificarea cheltuielilor de către un auditor financiar independent”, postat pe site-ul AMPOSDRU secţiunea 

implementare proiecte:  

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=99 
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XI. NEREGULI  

Neregulă reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu 
dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal 
încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii 
cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul 
Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente 
acestora printr-o sumă plătită necuvenit, conform OUG nr. 66/2011. 

 

Neregulile pot fi neintenţionate sau intenţionate, individuale sau sistemice. Cele intenţionate se 

materializează în fraudă. Frauda reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu 

obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor 

Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de 

cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale. 

 

O neregulă poate fi identificată atât pe parcursul, cât şi ulterior finalizării implementării proiectului. 

 

 

Structurile naţionale responsabile pentru detectarea, investigarea şi soluţionarea neregulilor sunt 

coordonate de către Departamentul pentru Luptă-Antifraudă – DLAF aşigură protecţia intereselor 

financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor 

comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.  

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu sau în urma sesizărilor primite de la 

autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la 

persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre. 

Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare 

poate fi adresată Departamentului pentru Luptă Antifraudă: www.antifraudă.gov.ro, antifraud@gov.ro13. 

Sistemul de management al neregulilor (SMN) semnifică totalitatea instituţiilor / organizaţiilor naţionale şi 

europene implicate în procesul de prevenire, detectare, semnalare, investigare, raportare şi monitorizare a 

neregulilor şi de recuperare a sumelor plătite nejustificat, precum şi relaţiile stabilite între acestea în 

derularea acestui proces. 

 

 

                                                 
13

 Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi cadrul legislativ comunitar şi naţional la adresa 
http://www.fseromania.ro/acte-normative-fse.html  
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SMN ROMANIA

OLAF

DLAF

ACP

AM

OI

Beneficiar

Audituri 
europene

Audituri 
Naţionale AA

Parlamentul European

Comisia EuropeanăCurtea Europeană de 
Conturi

nereguli
rambursări

Audituri 
rapoarte anuale

Verificari LFL

RO

POSDRU

POSDRU

 

 

În vederea constatării neregulilor, AMPOSDRU/OI responsabil va solicita efectuarea unei misiuni de control 

de către structura responsabilă din cadrul acestora, respectiv Serviciul de Constatare si Stabilire Nereguli 

(Compartimentul Control)/Compartimentul Constatare si Stabilire Nereguli. 

Care sunt obligaţiile Beneficiarului in cazul unei misiuni de control? 

În acest context, în calitate de beneficiar, veţi asigura accesul echipei de control la informaţiile şi 

documentele referitoare la proiectul în cadrul căruia a fost detectată neregula. De asemenea, în calitate de 



Manualul Beneficiarului - Revision 2013 - DRAFT   

 149

beneficiar, vă veţi asigura că în contractele încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a 

asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control 

desfăşurate de structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor 

comunitare. 

În urma efecturării misiunilor de verificare, echipa de control va prezenta conducerii AMPOSDRU 

Procesul-Verbal de Constatare (PVC). Urmare a aprobarii PVC, acesta, devine titlu de creanţă. 

Titlul de creanţă va fi comunicat debitorului, acesta având obligaţia de a răspunde la notificarea 

AMPOSDRU (titlu executoriu) în termenul stabilit. 

În funcţie de decizia AMPOSDRU, în cazul identificării unei nereguli, aveţi obligaţia să restituiţi debitul 

constatat, precum şi costurile conexe acestuia, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, 

precum şi costurile bancare.  

Care este consecinţa neachitarii debitului faţă de AMPOSDRU în termenul stabilit? 

În cazul în care debitorul nu va asigura plata integrală a debitului, AMPOSDRU va proceda la reţinerea 

sumei neachitate din cererile de rambursare ulterioare. 

În cazul în care valoarea cererilor de rambursare nu permite recuperarea, AMPOSDRU va pune întreaga 

documentaţie referitoare la constatarea debitului la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală 

pentru începerea executării silite. 

 

Cine poate sesiza o neregula şi cum poate proceda? 

Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare 

poate fi adresată la următoarele adrese de către orice persoană: 

• Departamentului pentru Luptă Antifraudă: www.antifraudă.gov.ro, antifraud@gov.ro 

• Ministerului Finanţelor Publice, Autoritatea de Certificare şi Plată: nao@mfinante.ro. 

• Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea de 

Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 

nereguli@fseromania.ro, sesizari.proiecte.fse@fseromania.ro. 

 

Mai multe detalii privind neregulile si modalităţile de prevenire a acestora sunt prezentate în cadrul 

Ghidului informativ privind prevenirea neregulilor la nivelul Beneficiarilor. 
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XII. TEME ORIZONTALE  

 

Autoritatea de Management monitorizează modul în care proiectul aflat în implementare respectă temele 

şi obiectivele orizontale (egalitatea de şanse, dezvoltare durabilă, inovare şi TIC, îmbătrânire activă, 

abordare transnaţională şi inter-regională). Autoritatea de Management se asigură că ceea ce beneficiarul a 

declarat în cererea de finanţare privind promovarea temelor şi obiectivelor orizontale este respectat în 

implementarea proiectului. De asemenea, Autoritatea de Management se asigură că legislaţia naţională şi 

comunitară relevantă pentru acest domeniu este respectată 14. 

 

12.1. EGALITATEA DE ŞANSE 

12.1.1 Aspecte generale  

 

În calitate de beneficiar POSDRU, este necesar să asiguraţi respectarea principiului egalităţii de şanse15 şi de 

tratament16 între femei şi bărbaţi şi să asiguraţi integrarea activă a perspectivei de gen17 în implementarea 

proiectului. În implementarea proiectului nu trebuie să faceţi nicio deosebire, excludere, restricţie sau 

preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 

orientare sexuală, vârstă, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie 

defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, 

folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii 

ale vieţii publice. 

 

                                                 
14

 Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 
pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 privind concediul paternal 

15
 Conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de 

roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii  şi necesităţi ale femeilor  şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate 
şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile. 

16 
A diferenţia sau a trata diferit două persoane sau două situaţii, atunci când nu există o distincţie relevantă între acestea sau de a 

trata într-o manieră identică situaţii care sunt în fapt diferite. Directivele UE anti-discriminare interzic atât discriminarea directă, cât 
şi discriminarea indirectă şi dau aceeaşi definiţie a discriminării. 
 
17 

Genul se referă la diferenţele psihologice, sociale şi culturale dintre femei şi bărbaţi. Genul este un instrument conceptual cu 
ajutorul căruia sunt analizate rolurile, responsabilităţile, constrângerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context. 
Rolurile şi nevoile de gen sunt influenţate de clasă, vârstă, rasă  şi etnie, cultură  şi religie  şi de mediul geografic, economic şi 
politic. În orice context social, rolurile de gen pot fi flexibile sau rigide, asemănătoare sau diferite, complementare sau în conflict. Pe 
lângă diferenţele dintre femei  şi bărbaţi, mai pot exista diferenţe în cadrul aceleiaşi categorii în ceea ce priveşte nivelul socio-
economic, puterea de decizie şi vârstă.   
Termenul de “gen” nu îl înlocuieşte pe cel de “sex” care se referă doar la diferenţele biologice (de exemplu, datele  statistice sunt 
diferenţiate pe sexe). 
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În cazul în care în proiect sunt implicate persoane cu dizabilităţi trebuie luate măsuri adecvate în vederea 

garantării egalităţii de tratament18, cu excepţia situaţiei în care se poate demonstra că o astfel de 

acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. Un exemplu în acest sens 

poate fi adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi. 

 

12.1.2 Analiza respectării principiului egalităţii de şanse în implementarea unui proiect finanţat prin 

POSDRU 

 

Pentru demonstrarea modului în care proiectele aflate în implementare respectă principiului egalităţii de 

şanse, în calitate de beneficiar trebuie să luaţi în considerare următoarele aspecte: 

•Trebuie să identificaţi barierele care împiedică anumite categorii de persoane din grupul ţintă să 

participe la activităţile proiectului şi să explicaţi măsurile întreprinse pentru înlăturarea lor 

•Trebuie să identificaţi stereotipurile, dacă există, care influenţează negativ respectarea principiului 

egalităţii de şanse în implementarea proiectului, si să menţionaţi care sunt masurile pe care le-aţi 

luat în vederea respectării acestui principiu; 

•Trebuie să indentificaţi care sunt factorii externi şi interni care influenţează respectarea principiului 

egalităţii de şanse în implementarea proiectului şi să explicaţi modul în care aţi adresat eventualele 

probleme generate de aceşti factori în implementarea proiectului;  

  

12.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ19 

12.2.1 Aspecte generale  

Proiectele care integrează dezvoltarea durabilă din stadii timpurii de viaţă au valoare adăugată atât pentru 

organizaţiile promotoare, cât şi pentru grupurile ţintă vizate şi pot deveni exemple de bună practică în 

domeniu. Astfel, în implementarea proiectelor pot fi abordate una sau mai multe din cele trei dimensiuni 

ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială. Dimensiunea 

ecologică priveşte consumul şi producţia durabilă, conservarea şi managementul resurselor naturale, 

schimbările climatice şi energia curată. Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică 

(prosperitate economică) şi transportul durabil, iar dimensiunea socială vizează incluziunea socială, 

schimbările demografice şi sănătatea publică. 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează astfel totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-

economică, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al căror fundament îl reprezintă în 

                                                 
18

 conform art. 5 din Directiva Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE 
19

 dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi - Raportul Brundtland, Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în 
raportul "Viitorul nostru comun". 
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primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului 

natural. 

Un obiectiv cheie în domeniul promovării dezvoltării durabile îl reprezintă îmbunătăţirea coeziunii socială 

prin respectarea drepturilor  fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea 

discriminării de orice fel. 

 

12.2.2 Analiza contribuţiei proiectului  la dezvoltarea  durabilă   

 

• Trebuie să prezentaţi modul în care proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă la nivel teritorial 

(local/regional/naţional) şi/sau sectorial; 

• Trebuie să prezentaţi modul în care activităţile proiectului influenţează participarea sustenabilă a 

persoanelor din grupul ţintă în viaţa economică şi socială a comunităţii; 

• Trebuie să identificaţi care sunt posibilele efecte negative pe care implementarea proiectului le poate 

avea, din perspectiva dezvoltării durabile. 

 

12.3 INOVARE şi TIC 

12.3.1 Aspecte generale 

 

Implementarea de activităţi inovatoare în cadrul unui proiect finanţat POSDRU conduce la creşterea valorii 

adăugate a proiectului. Abordarea creativă în implementarea activităţilor unui proiect finanţat POSDRU 

poate face diferenţa dintre un proiect bun şi un proiect de succes.  Bunele practici astfel identificate vor 

putea fi multiplicate şi vor putea influenţa pozitiv societatea dincolo de dimensiunea proiectului propriu-zis. 

 

Într-o piaţă globalizată, tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) a devenit un element esenţial pentru 

consolidarea competitivităţii în toate sectoarele de activitate. Utilizarea extensivă a TIC contribuie implicit 

la creşterea economică. Pregătirea oamenilor pentru a face faţă provocărilor noilor sisteme tehnologice 

este crucială pentru a se putea beneficia integral de avantajele aduse societăţii şi economiei de 

implementarea TIC. 

 

 Atât sprijinirea abordărilor inovatoare cât şi promovarea TIC vizează îmbunătăţirea competitivităţii, crearea 

de noi locuri de muncă şi întărirea potenţialului de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

12.3.2 Analiza promovării abordării inovatoare şi a TIC în cadrul unui proiect 

 

• Trebuie să menţionaţi măsurile inovatoare adoptate pe parcursul implementării proiectului şi modul 

în care acestea contribuie la valoarea adăugată a proiectului; 
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• Trebuie să menţionaţi modul în care TIC este prezentă în implementarea proiectului (ex: modul în 

care folosirea TIC influenţează participarea persoanelor din grupul ţintă la activităţile proiectului); 

 

12.4 ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ 

12.4.1 Aspecte generale 

 

Având în vedere apariţia fenomenului de îmbătrânire demografică, este necesară iniţierea de modalităţi 

eficiente de promovare a „îmbătrânirii active”. „Îmbătrânirirea activă” poate fi susţinută prin asigurarea de 

oportunităţi de muncă pentru vârstnici, crearea de condiţii adecvate de muncă, îmbunătăţirea sănătăţii la 

locul de muncă, facilitarea accesului la formare profesională şi oferirea de stimulente pentru continuarea 

rolului activ pe piaţa muncii a vârstnicilor şi descurajarea pensionării anticipate.  

 

Promovarea si susţinerea acestui obiectiv orizontal prezintă beneficii pentru angajatori, prin: implicarea în 

echipe mixte a persoanelor cu vârste diferite, care combină avantajele competenţelor diferitelor grupe de 

vârstă, având în vedere studiile de caz care indică o crestere a bunăstării, atitudini mai pozitive privind 

munca şi creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor vârstnice. În plus, există un impact pozitiv asupra 

tuturor angajaţilor în ceea ce priveste relaţiile dintre generaţii, şi asupra cunoaşterii şi atitudinilor faţă de 

colegii mai vârstnici. 

 

De asemenea, pentru păstrarea unui climat inovativ şi generator de valoare adăugată în cadrul 

organizaţiilor în care lucrează echipe mixte de generaţii, o serie de condiţii trebuie îndeplinite: crearea unui 

climat cu o orientare spre cunoaştere, în care să se faciliteze dezvoltarea de noi perspective şi în care este 

posibilă combinarea viziunilor “noi” cu cele „vechi”, transparenţa organizaţională, structuri manageriale 

cooperative şi participative şi menţinerea unei culturi bazată pe încredere şi deschidere. 

 

12.4.1 Analiza îmbătrânirii active 

 

• Trebuie să menţionaţi dacă şi modul în care activităţile proiectului au contribuit/contribuie la 

prelungirea rolului activ pe piaţa muncii a persoanelor vârstnice, precum şi la dezvoltarea carierei 

profesionale; 

• Trebuie să menţionaţi măsurile adoptate pentru crearea unui mediu de lucru sănătos, pentru 

reconcilierea relaţiilor de muncă dintre persoanele aparţinând diferitelor categorii de vârstă. 
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12.5 ABORDARE TRANSNAŢIONALĂ 

12.5.1 Aspecte generale 

 

Iniţiativele transnaţionale contribuie la transferul de cunoştinţe din statele membre ale Uniunii Europene 

care au deja experienţă în abordarea diverselor probleme din sfera incluziunii sociale, educaţiei, formării 

sau ocupării. Abordarea transnaţională poate contribui la accelerarea identificării unor soluţii eficiente 

pentru situaţiile existente la nivel local, regional, naţional sau sectorial. Schimbul de informaţii, experienţă, 

rezultate şi bune practici între diferite state membre ale Uniunii Europene poate fi benefic pentru toate 

părţile. Finanţarea acţiunilor transnaţionale contribuie la promovarea şi susţinerea inovării prin schimbul de 

experienţe în ceea ce priveşte ocuparea, identificarea şi implementarea celor mai bune practici privind 

crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune, consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce 

priveşte ocuparea şi dezvoltarea reţelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacităţii 

organizaţiilor de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale. 

 

 12.5.2 Analiza beneficiilor abordării transnaţionale în cadrul unui proiect 

 

Trebuie să menţionaţi modul în care activităţile transnaţionale contribuie la valoarea adăugată a 

proiectului . 

  

 12.6 ABORDARE INTERREGIONALĂ 

12.6.1 Aspecte generale 

 
Schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici, precum şi dezvoltarea unei abordări 

complementare sau a unor acţiunilor coordonate sau comune inter-regionale contribuie la implementarea 

cu succes a proiectelor şi ajută la multiplicarea rapidă a rezultatelor pozitive şi în alte regiuni de dezvoltare. 

Acţiunile inter-regionale contribuie la promovarea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe în ceea 

ce priveste ocuparea, identificarea şi implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de 

muncă mai multe şi mai bune, consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce priveste ocuparea, precum şi 

consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale. 

 

12.6.2 Analiza beneficiilor abordării regionale în cadrul unui proiect 

 

Trebuie să menţionaţi modul în care activităţile interregionale contribuie la valoarea adăugată a proiectului. 
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Succes în implementare! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


