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INSTRUCŢIUNEA Nr. …….. 

pentru modificarea formatului standard al Anexei 2 Bugetul proiectului sintetic si detaliat din 
Contractul de finan ţare  

 

Având în vedere: 

- Utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile în concordanţă cu obiectivele şi activităţile proiectului, 
coroborat cu prevederile contractuale; 

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIŢII GENERALE SI CONDIŢII SPECIFICE– 2013; 

- ORDINUL nr. 2.591 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip 
strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în 
vederea aplicării acestui model pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de 
management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"/organismele 
intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 

- Prevederile art. 11 din contractele de finanţare ale proiectelor POSDRU; 

- Art. 3 din HG 875/31.08.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
nr.66/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- ca bugetul sintetic al proiectului nu asigura o monitorizare eficienta, iar bugetul detaliat a fost un 
instrument folosit in etapa de evaluare a cererii de finantare, aceasta avand un numar limitat de caractere 
in aplicatia on-line; 

- Necesitatea aplicării unitare de către AM/OI a prevederilor referitoare la modificările contractuale precum 
şi modului de verificare şi validare a cheltuielilor solicitate spre rambursare, avand in vedere ca bugetul 
detaliat si sintetic al proiectului sunt cele care au stat la baza evaluarii cererii de finantare si incheierii 
contractului de finantare. 

Directorul General a Autorit ăţii de Management pentru Programul Opera ţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane emite prezen ta 

 

INSTRUCŢIUNE: 

Art.1.  In vederea optimizarii implementarii de catre beneficiari a proiectelor, AMPOSDRU/OIPOSDRU 
delegat are obligaţia iniţierii, in termen de maximum 15 zile de la data publicarii prezentei instructiuni, a unui act 
adiţional dedicat intocmit conform modelului prezentat in Anexa nr. 1 la prezenta Instructiune. Acesta va avea 
ca obiect transpunerea bugetului detaliat si a bugetului sintetic al proiectului, în conformitate cu noul format 
standard al bugetului sintetic prevăzut în Anexa nr. 2, fara a aduce alte modificari in interiorul acestuia. 

Art.2. Beneficiarii contractelor de finantare, vor fi invitati de catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, sa 
semneze actele aditionale, in termen de maximum 5 zile de la primirea adresei conform modelului prezentat in 
Anexa nr. 3 la prezenta Instructiune. 
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Art. 3. Prin noul format standard al bugetului sintetic prevăzut în Anexa nr. 2, pentru 
Beneficiari/Parteneri se mentin conditiile de capacitate financiara privind valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile care este angajata de fiecare membru al parteneriatului, conform acordului de parteneriat. 

Art. 4.  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta instructiune. 

Art. 5.  Personalul AMPOSDRU şi OIPOSDRU delegate, vor asigura aplicarea prezentei instrucţiuni şi 
comunicarea ei către beneficiari. 

 

 

 

            Cristian ABABEI  

    DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


