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IMPLEMENTAREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A 
PROIECTELOR 

 
Capitolul 1 - Implementare şi plăţi proiecte de investiţii 
 

1.1. Evaluarea cererilor de finanţare 
Secţiunea ES1:  

Completarea şi depunerea cererii de finanţare 

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este 
disponibil în mod gratuit la Oficiile Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
si Pescuit (OJPDRP), Centrele Regionale de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit (CRPDRP) si la Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 
(APDRP). 

Solicitantul, informat cu explicaţiile menţionate în Ghidul solicitantului, 
completează formularul  de cerere de finanţare (Formular E1.1) şi anexează 
documentele administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular. 
Aceste elemente constituie Cererea de finanţare. 

Solicitantul va putea să apeleze, dacă doreşte, la Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă (ANCA), la  Oficiile Judeţene pentru Consultanţă 
Agricolă (OJCA) sau la consultanţi, pentru întocmirea documentaţiei tehnice si 
completarea Cererii de finanţare. 

Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta se multiplică în doua exemplare 
de către solicitant. Originalul şi o copie a cererii de finanţare, impreuna cu 
formatul electronic (discheta sau CD) sunt depuse la  Oficiul Judeţean de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit  al judeţului unde are loc implementarea 
proiectului. Ele sunt depuse personal de către responsabilul legal sau 
responsabilul tehnic, aşa cum sunt precizaţi în formularul Cerere de finanţare 
sau de un împuternicit prin procura legalizată (in original) a responsabilului 
legal,  la OJPDRP, înaintea datei D care figurează în licitaţia de proiecte -n/a-
D (n este numărul de ordine al licitaţiei de proiecte). Forma electonica va 
contine Cererea de finantare, studiul de fezabilitate, planul de afaceri, planuri 
de amplasare, planul de situatie, planul general etc.    

Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de finanţare . 
 
 



 

 

 
 
 
 
Secţiunea ES2:  
 

Primirea, verificarea conformităţii şi înregistrarea cererii de finanţare; 
 

1. Primirea cererii de finanţare 
 
Primirea cererii de finanţare în două exemplare este asigurată de către 
Serviciul Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din cadrul OJPDRP unde 
proiectul va fi implementat. Fiecare exemplar va conţine formularul E1.1 
corect completat şi anexele tehnice şi administrative. Solicitantul este 
îndrumat de către  expertul SVCF la Şeful Serviciului, care îl repartizează 
pentru verificarea conformităţii Cererii de finanţare către un expert al 
serviciului.  
Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două 
ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte; numărul de înregistrare preluat din 
Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare (E2.2) trebuie completat in 
caseta destinată acestor situaţii, din partea I a Fişei de verificare a 
conformităţii (E2.1). 
 
Expertul  va verifica în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare E2.2: 

 dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de doua 
ori în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost declarată neconformă de 
fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi 
cerere de finanţare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi 
verificată; 

 
Expertul va completa caseta prevăzută pentru această verificare în PARTEA I 
- INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT din fişa de 
verificare a conformităţii E2.1. Dacă solicitantul se regăseşte in  Registrul de 
înregistrare a Cererilor de finanţare E2.2, în situaţiile prezentate mai sus, 
expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de 
finanţare fiind considerată neconformă fără o verificare ulterioară a criteriilor 
de conformitate. După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale 
specifice pentru cererilor de finanţare neconforme. 
 
Odată cererea de finanţare primită şi în prezenţa solicitantului, expertul SVCF-
OJPDRP va proceda la:  
 
      2. Verificarea documentară a Cererii de finanţare 
 
Controlul documentar constă în verificarea   Cererii de finanţare ( E1.1); dacă 
este corect completată şi dacă anexele tehnice şi administrative cerute în 
partea H a formularului E1.1 sunt prezente în două exemplare: un original şi o 
copie, pe suport de hârtie, şi în format  electronic.    
 



 

 

Expertul care verifică conformitatea va verifica discheta/CD din punct de 
vedere a conformităţii Cererii de finantare cu varianta pe suport de hârtie, 
inclusiv existenţa întregii documentaţii ataşate acesteia. 
 
Expertul SVCF-OJPDRP va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de 
finanţare (inclusiv documentele anexate) a fost legat, paginat şi opisat, cu 
toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus 
a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet 
inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau 
înlocuirea documentelor. 
Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va 
dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi 
renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va 
reface şi dosarul va fi legat din nou. 
 
Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, 
menţiunea  «ORIGINAL ». Fiecare pagină va purta ştampila rotundă a 
societăţii.  
 
Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia 
solicitantului (ex: bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile 
trebuie să aibă  menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către 
responsabilul legal al solicitantului. 
 
Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, 
menţiunea «COPIE» Nr.1.  
 
Verificarea cererii de finanţare se face conform Fişei de verificare a 
conformităţii E2.1 (Anexa evaluare selectare). 
Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit îşi rezerva dreptul de a 
cere documente sau informaţii suplimentare referitoare la conformitatea 
Cererii de finanţare dacă pe parcursul verificării criteriilor de eligibilitate se 
constată de expertul verificator că este necesar. 
 
În cazul în care expertul SVCF din cadrul OJPDRP va descoperi erori de 
formă în completarea cererii de finanţare de către solicitant va aplica 
următoarea procedură:  

 taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi scrie alăturat informaţia 
corectă; 

 semnează în dreptul modificării şi o datează. 
 
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii 
de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCF-OJPDRP, 
dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din 
urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele 
anexate  Cererii de finanţare. 
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu 
este considerat neconform. 
Persoana care verifică munca expertului este Şeful de Serviciu Verificare 
Cereri de Finanţare din cadrul OJPDRP sau, cand acesta nu este disponibil, 



 

 

un alt expert din cadrul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare (respectând 
matricea de înlocuire prevăzută în situaţii speciale). În urma verificării, acesta 
contrabifeaza Fişa de verificare a conformităţii E2.1. 
 
Fisa de verificare a conformitatii E2.1 este aprobata de Directorul Adjunct al  
Centrului Regional.  
 
După verificarea conformităţii documentelor, expertul SVCF din cadrul 
OJPDRP va urma procedura descrisă  la pct. 3 - Înregistrarea. 
 

3. Înregistrarea 
 
După verificare pot exista două variante: 

 
a) Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din 
documente, ca urmare, va fi declarată neconformă. Fişa de verificare a 
conformităţii este înregistrată de expertul care a efectuat verificarea în 
registrul de înregistrare a cererilor de finanţare (E2.2); expertul completează  
« N » în numărul de înregistrare din Fişa de verificare a conformităţii – E2.1 
(caseta destinată acestei menţiuni). Solicitantul semnează Fişa de verificare a 
conformităţii care se multiplică  in 2 exemplare, un exemplar  va fi dat 
solicitantului, iar al doilea exemplar se va arhiva  la OJPDRP.  
Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă şi cu copia după fişa 
de verificare care atestă neconformitatea documentară.  
 
b) cererea de finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a 
conformităţii, E2.1, împreună cu cele două exemplare ale cererii de finanţare 
se înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea  în Registrul de 
înregistrare a cererilor de finanţare (E2.2.) şi completează « F » în numărul de 
înregistrare (caseta destinată acestei menţiuni). Solicitantul semnează Fişa de 
verificare a conformităţii, care se multiplică  în două exemplare din care unul 
va fi dat solicitantului, a doua copie se arhivează la OJPDRP iar originalul va fi 
transmis la CRPDRP, după finalizarea vizitei pe teren.  
 
Înregistrarea cererii de finanţare în registrul de înregistrare a cererilor de 
finanţare (formularul E2.2) 
Acest registru este alcătuit dintr-un tabel cuprinzând coloane care corespund :  

1. numărul de înregistrare; 
2. data de înregistrare; 
3. titlul proiectului; 
4. denumirea solicitantului; 
5. amplasarea proiectului;  
6.   costul total eligibil.   

 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare 
 
Numărul de înregistrare al cererii este compus din următoarele cifre:  

 
 
 



 

 

 
 

F/N .                                                               0   0 0 0 1     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tip cerere de finanţare: F – pentru cereri conforme, N – pentru cereri 

neconforme 
* Cinci cifre pentru măsura  
* Trei  cifre corespunzând numarului licitaţiei de proiecte şi referinţa în 

formularul -n/a-D: 
- primele două cifre reprezintă nr. licitaţiei din anul când s-a lansat, a treia cifră 
reprezintă ultima cifră a anului alocaţiei financiare (ex. 7 pentru 2007) 
* O cifră corespunzând codului regiunii, aşa cum este precizat mai jos :  
 

COD REGIUNE 
1 NORD EST 
2 SUD EST 
3 SUD 
4 SUD VEST 
5 VEST 
6 NORD VEST 
7 CENTRU 
8 BUCUREŞTI - ILFOV 

 
* Două cifre corespunzând codului judeţului, aşa cum este precizat mai jos : 
 
 
 

Cod Judeţ 
21 HARGHITA 
22 HUNEDOARA 
23 IALOMIŢA 
24 IAŞI 
25 ILFOV 
26 MARAMUREŞ 
27 MEHEDINŢI 
28 MUREŞ 

Numărul  măsurii  
produselor  agricole 

si forestiere  

Codul Judeţului 

Numărul de 
ordine de 

înregistrare în 
registru 

Codul 
Regiunii 

Nr. de referinţă al 
licitaţiei de proiecte 

Cerere de 
finantare 



 

 

 

 
 
* Cinci cifre corespunzătoare numărului cererii în ordinea înregistrării în  

Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare, aşa cum este indicat în 
prima coloană a tabelului din formularul E2.2.  

 
Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare E2.2 este un formular comun 
atât pentru OJPDRP (unde se completează coloanele 1-6, şi dacă este cazul 
coloana 13) cât şi pentru CRPDRP (unde sunt completate toate coloanele). 
 
Exemplarul original al cererii de finanţare poate fi returnat solicitantului, la 
cererea acestuia, numai in timpul procesării, înaintea luării unei decizii privind 
eligibilitatea sau neeligibilitate acesteia.  
 
În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului depune la 
registratura Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit / Centrului 
Regional, unde are loc implementarea proiectului, o solicitare de renuntare la 
cererea de finantare (cu/fara restituirea exemplarului original al cererii de 
finanţare), emisă, înregistrată şi semnată de către solicitant (formular E 0.2). 
În baza cererii, înregistrată la APDRP/CRPDRP şi aprobată de către 
Directorul General al Agenţiei/ Centrului Regional de Plaţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, şeful SES - APRDP /SECA-CRPDRP va dispune unui 
expert ,completarea unui Proces verbal de sistare a evaluarii si dupa caz, 
restituirea exemplarului original al cererii de finanţare (formular E 0.3).  
 
La nivelul APRDP/ CRPDRP se va întrerupe verificarea Cererii de finanţare 
pentru care s-a solicitat renuntarea la finantare. 

29 NEAMŢ 
30 OLT 
31 PRAHOVA 
32 SATU MARE 
33 SĂLAJ 
34 SIBIU 
35 SUCEAVA 
36 TELEORMAN 
37 TIMIŞ 
38 TULCEA 
39 VASLUI 
40 VÂLCEA 
41 VRANCEA 
42 BUCUREŞTI 

Cod Judeţ 
1 ALBA 

02 ARAD 
03 ARGEŞ 
04 BACĂU 
05 BIHOR 
06 BISTRIŢA-NĂSĂUD 
07 BOTOŞANI 
08 BRASOV 
09 BRĂILA 
10 BUZĂU 
11 CARAŞ-SEVERIN 
12 CĂLĂRAŞI 
13 CLUJ 
14 CONSTANŢA 
15 COVASNA 
16 DAMBOVIŢA 
17 DOLJ 
18 GALAŢI 
19 GIURGIU 
20 GORJ 



 

 

  
O copie a Cererii de renuntare şi a Procesului verbal de sistare a evaluarii se 
vor transmite OJPDRP-ului care a efectuat verificarea conformităţii cererii de 
finanţare respective, si la SES (pentru a nu fi inclus in esantion),  
La nivelul fiecarei entitati sa va arhiva documentatia aferenta cererii de 
finantare, conform procedurii de arhivare. 

Secţiunea ES3: 
  

Înfiinţarea dosarului administrativ.  
Verificarea în teren a Cererilor de finanţare conforme de către OJPDRP.  

Transmiterea cererilor de finanţare conforme si a documentelor  
aferente acestora,  de la SVCF-OJPDRP către CRPDRP si APDRP 

 
      1. Înfiinţarea dosarului administrativ 

 
După verificarea documentară, pentru fiecare cerere de finanţare conformă, 
expertul care a instrumentat Cererea de finanţare înfiinţează dosarul 
administrativ. Dosarul va avea acelaşi număr cu numărul de înregistrare al 
cererii de finanţare, o copertă şi un opis (E3.5), care va fi completat de către 
expert. 
Dosarul administrativ va cuprinde: 

 pista de audit (E0.1) 
 fişa de verificare a conformităţii în original (E2.1) 

Se vor adăuga pe măsura completării lor:  
 Fisa de verificare in teren – al Oficiilor Judeţene (E3.8-original) 
 Raportul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare din cadrul 

OJPDRP asupra verificării pe teren (E4.1); 
 Copia Ordinului de deplasare pentru efectuarea verificării  pe teren 

de către experţii Serviciului Verificare Cereri de Finanţare din cadrul 
OJPDRP. 

 
La nivelul APRDP-SES/ CRPDRP-SECA (funcţie de limita de competenţă 
financiară a Centrelor Regionale) dosarul administrativ va fi completat cu 
documentele întocmite de acest serviciu (Fişa de verificare a criteriilor de 
eligibilitate - E3.1, Fisa de verificare a criteriilor de selectie-E3.9, Fişa de 
solicitare a informaţiilor suplimentare - E3.4). 
 
La nivelul APDRP-SES, pentru cererile de finanţare verificate pe eşantion, 
dosarul administrativ va fi completat cu documentele întocmite de acest 
serviciu (Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fişa de solicitare 
a informaţiilor suplimentare - E3.4, si daca este cazul, Raport asupra verificării 
prin sondaj -E7.1 si Fisa de verificare a criteriilor de selectie-E3.9) 
 
       2. Verificarea pe teren a cererilor de finanţare conforme 

După verificarea conformităţii, pentru fiecare Cerere de finantare conformă, 
şeful SVCF al OJPDRP va numi doi experţi, în vederea respectării ”principiului 
4 ochi”, conform Calendarului pentru verificarea cererii de finanţare/ notei 



 

 

explicative a contractului (formularul E3.7), in vederea efectuării vizitei pe 
teren.  
Cei doi experţi desemnaţi de şeful SVCF-OJPDRP  vor analiza Cererea de 
finanţare şi anexele ataşate acesteia, în vederea pregătirii vizitei pe teren. 
Studierea documentaţiei în birou durează două zile lucrătoare. 
 
În urma verificării documentaţiei în birou, dacă experţii consideră că unele 
documente prezentate nu conţin informaţii suficiente sau sunt incomplete, la 
contactarea solicitantului pentru comunicarea vizitei pe teren, îi va solicita 
acestuia prezentarea documentelor cu informaţii complete la verificarea pe 
teren. Solicitarea acestor documente se va face prin intermediul formularului 
E3.6 (Propunerea vizitei pe teren).  
 
Expertul SVCF-OJPDRP stabileşte telefonic, prin poştă electronică sau prin 
fax, cu responsabilul legal sau tehnic, ziua, ora şi persoanele întâlnite atunci 
când vizita pe teren la locul amplasării proiectului va avea loc, iar  
responsabilul legal sau tehnic va confirma oficial prin fax (i se va transmite 
prin fax pentru completare model de confirmare – formular E3.6) care va fi 
completat si confirmat oficial prin fax de catre responsabilul legal sau tehnic. 
 
Termenul alocat verificării pe teren de către OJPDRP-SVCF pentru fiecare 
cerere de finanţare este de maximum 4 zile lucrătoare (incluzând: 2 zile 
lucrătoare de verificare a documentaţiei în birou şi contactarea beneficiarului 
în vederea efectuării verificării pe teren,   1 zi lucrătoare pentru verificarea 
propriu-zisă pe teren şi 1 zi lucrătoare pentru finalizarea verificărilor cu privire 
la vizita pe teren). Pentru situaţii excepţionale în care termenul de verificare 
pe teren nu poate fi respectat (ca de exemplu, solicitantul nu poate fi contactat 
, sunt  multe cereri de finantare depuse iar numarul de personal nu permite 
verificarea pe teren în termenul stabilit sau solicitantul a comunicat in scris ca 
nu poate pune la dispoziţia experţilor documentul solicitat in urma verificării 
documentaţiei la birou etc.), experţii OJPDRP-SVCF, vor solicita directorului 
adjunct al OJPDRP prelungirea acestuia, pe baza unei motivaţii scrise, 
întemeiată şi riguros documentată (nu mai mult de 3 zile lucrătoare). ) 

 
    
 
În timpul efectuării vizitei pe teren, expertii trebuie să aibă asupra lor ordinul 
de deplasare întocmit în acest scop  
De asemenea, experţii vor dispune de echipament de protecţie (cizme de 
cauciuc, impermeabil, cască, halat), precum şi de instrumentarul necesar 
executării verificării (aparat de fotografiat  calculator de buzunar, ruletă, etc.). 
Aparatul de fotografiat este necesar pentru luarea de imagini doveditoare 
(fotografii) pentru fiecare stadiu al investitiei.  
Scopul verificării pe teren  este de a confrunta copiile documentelor 
justificative din anexele administrative care însoţesc cererea de finanţare cu 
originalele existente la solicitant si care confirma sau infirma îndeplinirea  
criteriilor cuprinse in Fişa de verificare în teren E3.8  (Anexa evaluare 
selectare) precum şi verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în anexele 



 

 

tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. 
Expertul compara verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza 
documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de 
corectitudinea răspunsurilor. 
 
Experţii verificatori pot solicita cu ocazia verificării pe teren şi alte informaţii/ 
documente  Aceştia le vor menţiona în Fişa de verificare pe teren E3.8 şi le 
vor ataşa, astfel incat expertul sa poata concluziona asupra vizitei pe teren 
 
Daca solicitantii nu pot pune la dispozitia expertilor informatiile solicitate, dar 
concluzia asupra verificarii pe teren poate fi incheiata, se va mentiona in Fisa 
de verificare în teren E3.8 si in Raportul asupra verificarii E4.1, in vederea 
solicitarii acestora de catre Centrul regional.  
Daca concluzia nu poate fi incheiata, cererea de finantare nu indeplineste 
conditiile pentru a fi declarata eligibila si se va mentiona in Fisa de verificare 
în teren E3.8 si in Raportul asupra verificarii E4.1.  
 
Diferenţele rezultate între precizările solicitantului din Cererea de finanţare şi 
constatările experţilor OJPDRP se menţionează în Raportul Serviciului de 
Verificare a Cererilor de finanţare din cadrul OJPDRP asupra verificării pe 
teren (E4.1) în rubrica destinată observaţiilor. De asemenea, la Raportul 
Serviciului de Verificare Cereri de Finanţare din cadrul OJPDRP asupra 
verificării pe teren (E4.1), se vor anexa fotografiile reprezentative din teren 
pentru toate tipurile de proiecte şi se vor transmite  la CRPDRP/APDRP 
pentru stabilirea unui rezultat cât mai corect al verificării condiţiilor de 
eligibilitate a acestora. 
 
Verificarea în teren se efectuează conform Fişei de verificare în teren E3.8  
 
       3. Concluzii asupra verificării pe teren a proiectului. 
 
După parcurgerea celor două etape (studierea documentelor în birou şi 
verificarea pe teren) pentru fiecare cerere de finanţare verificată, experţii 
OJPDRP-SVCF au la dispoziţie o zi lucrătoare pentru finalizarea concluziilor 
rezultate în urma vizitei pe teren. În cazul în care există păreri diferite între cei 
doi experţi verificatori, şeful SVCF va face medierea divergenţelor şi se va 
ajunge la o concluzie definitivă. 
Experţii OJPDRP finalizează fişa de verificare in teren (E3.8) şi întocmesc 
Raportul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare din cadrul OJPDRP asupra 
verificării pe teren (E4.1) 
 
Pe toată durata efectuării verificării Cererii de finanţare se urmăreşte stadiul şi 
responsabilităţile care revin fiecărei etape, conform „Pistei de audit pentru 
cererea de finanţare” (formularul E0.1). Acest formular însoţeşte fiecare 
cerere de finanţare pe tot parcursul verificării acesteia şi este completată şi 
semnată de către toţi factorii implicaţi (experţi, şef serviciu, Director Adjunct). 
 
Şeful SVCF-OJPDRP verifică şi supune spre semnare Directorului Adjunct al 
OJPDRP  Borderoul de transmitere a documentelor  de la OJPDRP/ CRPDRP 
la CRPDRP/ APDRP (E3.2). 



 

 

       4. Transmiterea cererilor de finanţare conforme şi a documentelor 
aferente acestora,  de la SVCF-OJPDRP către CRPDRP si APDRP   
 
După înregistrarea Borderoului de transmitere a documentelor de la OJPDRP/ 
CRPDRP la CRPDRP/ APDRP (E3.2) în Registrul de înregistrare a 
documentelor  E2.3, de către expertul SVCF - OJPDRP, se transmit la 
APDRPsau  la CRPDRP (funcţie de limitele de competenţă ale acestora) prin 
Poşta Româna, respectându-se condiţiile de ambalare şi securitate sau direct 
prin curier, prin intermediul borderoului E3.2, următoarele documente (pentru 
fiecare cerere de finanţare verificată): 

 Cererea de finanţare - original (E1.1) 
 Fisa de verificare în teren (E3.8) - original;  
 Raportul Serviciului de Verificare a Cererilor de finanţare din cadrul 

OJPDRP asupra verificării pe teren (E4.1) - original; 
 Pista de audit (E0.1) în original, completata cu etapele parcurse 

pentru fiecare cerere de finanţare; 
 Fisa de verificare a conformităţii (E2.1) - original 
 copia Ordinului de deplasare pentru vizita pe teren. 

 
Transmiterea documentelor de la OJPDRP- SVCF la CRPDRP/APDRP, cu 
respectarea termenului de maxim 5 zile lucrătoare alocat pentru verificarea  
fiecărei cereri de finanţare, se face de către Seful SVCF-OJPDRP pe măsura 
verificării acestora.  
 
Zilnic, OJPDRP, va transmite la Centru regional , lista cererilor de finanţare 
neconforme/ conforme, conform procedurii de monitorizare. 
 
Secţiunea ES4:  
 

Verificarea criteriilor de eligibilitate şi dacă este cazul, 
 evaluarea criteriilor de selecţie  

 
        1. Verificarea criteriilor de eligibilitate 
 
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către Serviciul de 
Evaluare Selectare din cadrul APRDP pentru toate cererile de finanţare a 
căror valoare este mai mare decât limita de competenţă financiară a Centrelor 
Regionale. Experţii Serviciului Evaluare, Contractare, Achiziţii din cadrul 
Centrelor Regionale vor verifica criteriile de eligibilitate pentru cererile de 
finanţare cuprinse în limita de competenţă a Centrelor Regionale. 
 
După primirea documentelor de la OJPDRP, Şeful Serviciului Evaluare 
Selectare (APRDP) / Evaluare, Contractare, Achiziţii (SECA) - CRPDRP va 
repartiza fiecare cerere de finanţare conformă unui expert pe baza criteriului 
de repartizare uniforma din punct de vedere al numărului de proiecte pentru 
verificarea eligibilităţii şi a limitei de competenţă ale expertului si unui sef de 
birou, pentru respectarea principiului „4 ochi”  completând coloanele 
corespunzătoare din registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme 
E2.2. 



 

 

Expertul din cadrul SES-APRDP/SECA-CRPDRP va înregistra in registrul 
E2.2 următoarele documente, pe măsura întocmirii lor:  

- Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare (E3.4),  
- Notificarea cererilor de finanţare neeligibile (E6.2).  
 

Borderourile de transmitere a documentelor vor fi înregistrate in registrul E2.3.  
 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare de către Serviciul Evaluare 
Selectare – APRDP (SES-APRDP) / Serviciul Evaluare, Contractare, Achiziţii 
– CRPDRP (SECA-CRPDRP), constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a 
criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor 
documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor 
provenite de la solicitant şi a verificării pe teren efectuată de OJPDRP-SVCF 
– Fişa de verificare în teren E3.8 şi Raportul OJPDRP-SVCF asupra verificării 
cererii de finanţare E4.1 . 
 
Evitarea dublei finanţări se  efectuează prin verificarea existenţei bifei la 
punctul C2 (opţiunea NU), la punctul 2 din Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului şi verificarea în Bazele de date privind dubla finanţare, aflate pe 
site-ul APRDP (pentru proiecte SAPARD, pentru proiecte FEADR, pentru 
proiecte finantate prin Fondul European pentru Dezvoltare Rurală). Dacă 
solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare, expertul îi 
va solicita un Raport asupra utilizării altor programe de finanţare 
nerambursabilă (rezumat) prin proiecte care să cuprindă şi un document 
eliberat de gestionarul fondurilor de care beneficiază, din care să rezulte titlul 
proiectului finanţat, descrierea lui, devizul şi stadiul de realizare (inclusiv cele 
realizate prin Programul SAPARD). 
 
Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de 
eligibilitate (E3.1.) rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din fişa de 
verificare se fac pe baza verificării documentare. 
În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri 
suplimentare, expertul  completează coloana din E3.1 pentru „Solicitare de 
informaţii suplimentare”  şi întocmeşte Fişa de solicitare a informaţiilor 
suplimentare E3.4, în care se solicită documentele suplimentare în doua 
exemplare şi  care se va  transmite la solicitant  şi o copie la OJPDRP. 
Solicitantul trebuie să prezinte informaţiile cerute în termen de 5 zile 
lucratoare de la data primirii formularului E3.4, un exemplar la 
APRDP/CRPDRP si un exemplar la OJPDRP-ul la care a depus cererea de 
finantare , spre ştiinţă.  
Informaţiile suplimentare se vor cere doar în următoarele cazuri: 

- în cazul în care unul din documente (tehnic sau administrativ) conţine 
informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate, sau 
exista informaţii contradictorii în interiorul lui sau faţă de cele 
menţionate în cererea de finantare; 

- în cazul în care bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele 
pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. 



 

 

Nu se vor solicita tipuri de documente, altele decat cele prevazute in cererea 
de finantare. 
 
Pentru investiţiile care trebuie să-şi dovedească viabilitatea economico-
financiară, expertul va verifica viabilitatea investiţiei conform formatului 
electronic al matricei de verificare a viabilităţii – pct. 6 din Fişa de verificare a 
criteriilor de eligibilitate E3.1. Verificarea viabilităţii constă în încadrarea 
indicatorilor în limitele stabilite prin procedura APDRP. Nivelurile indicatorilor 
din procedură se considera că sunt îndeplinite/respectate începând cu anul în 
care se obţine producţie/venituri, conform tehnologiilor şi specificului 
proiectului. 
 
Verificarea bugetului indicativ 

 
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru 
finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile şi 
neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se găseşte în Fişa măsurii şi în 
Ghidul solicitantului. 
Bugetul indicativ este structrat pe capitole si subcapitole. 

DOCUMENTE PREZENTATE  
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 
6.1.1  Studiu de fezabilitate  
6.1.2  Plan de afaceri 
 

Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele 
înscrise sunt corecte şi corespund devizului 
general al investiţiei.  
Bugetul indicativ se verifica astfel: 

- valoarea eligibila pentru fiecare capitol sa 
fie egala cu valoarea din devizul genera, 
fara TVA; 

- in bugetul indicativ se completeaza 
„Actualizarea” care nu se regaseste in 
devizul general; 

- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala 
cu valoarea TVA din devizul general. 

 
Cheile de verificare sunt urmatoarele: 
- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 

12% ( cheltuieli eligibile de la Cap 1  + 
Cap.2+Cap.4 + Cap.5 + Cap.6 ); 

- - cheltuieli diverse si neprevăzute (Pct.5.3) 
trebuie sa fie max. 5% din subtotal cheltuieli 
eligibile cu excepţia capitolului 5; 
- actualizare trebuie sa fie max. 10% din totalul 
cheltuielilor  eligibile  

Se verifică corectitudinea calculului.  
Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul 
general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate 
şi/sau planul de afaceri. 
  

  



 

 

Pentru stabilirea rezonabilităţii preturilor utilizate de solicitant, expertul  va 
folosi ca referinţă  Baza de date preţuri care cuprinde bunuri, servicii sau 
lucrări similare cu cele propuse prin proiect, aflată pe site-ul Agenţiei.   
 
Se compara preţurile din devizele pe obiect cu cele din baza de date, funcţie 
de tipul de investiţie (servicii, bunuri, lucrări şi dacă se regăsesc în limitele 
admise în baza de date. Se are in vedere măsura, specificul şi particularităţile 
tehnico-economice ale proiectului. Pentru cele care se regasesc in baza de 
date, iar valorile sunt cuprinse in limitele admise, suma acceptata de evaluator 
este cea din devize.  
 
Pot exista trei situatii: 

a) Daca se regasesc in Baza de date, dar valorile prezinta discrepante 
mari si nu a prezentat oferte, se va proceda ca la punctul c); 

b) Daca a prezentat oferte, dar preţul prezintă valori mari faţă de cele cu 
care au fost comparate, expertul declară eligibil maximul admis 
conform bazei de date, diferenţa urmând să fie neeligibilă. Solicitantul 
este notificat prin Fişa de solicitare de informaţii suplimentare E3.4, prin 
care i se aduce la cunoştinţă suma eligibilă pentru produsul respectiv 
acceptată de evaluator (aceasta este suma maximă admisă conform 
Bazei de de date preţuri); 

c)   Pentru situaţia în care în Baza de date  nu se regasesc anumite 
preţuri, se solicită proiectantului să declare baza (sursa) de  preţuri, din 
zona folosită, la categoriile de lucrări, pentru care să-şi asume 
responsabilitatea prin semnatură şi ştampilă, iar suma eligibilă pentru 
produsul respectiv este acceptată de evaluator.  De asemenea, pentru 
componentele proiectului (utilaje etc) cu pondere semnificativa in 
valoarea eligibila a proiectului, vor fi solicitate trei oferte conforme. 

 
Expertul completează Fişa de verificare a preţurilor de achiziţii – punctul 5 din 
formularul E3.1.  
 
       2. Evaluarea criteriilor de selecţie 
 
În situaţia în care Conducerea Agenţiei consideră necesar introducerea unor 
criterii de selecţie pe masura derularii Programului FEADR, APDRP poate 
propune Autorităţii de Management pentru avizare, criterii de selecţie 
specifice fiecărei măsuri, care vor fi publicate în Anunţul de licitaţie.  Pentru 
aceste Cereri de finanţare se va face şi evaluarea criteriilor de selecţie, care 
vor fi stabilite ulterior. 
 
Secţiunea ES5: 
  

Finalizarea eligibilităţii şi selecţiei.  
 
Termenul alocat evaluării criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie 
(dacă este cazul) este de 5 zile lucrătoare, în situaţia în care nu sunt solicitate 
informaţii suplimentare. 
 



 

 

În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare, finalizarea verificării 
criteriilor de eligibilitate  se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la 
momentul primirii formularului  E3.4  cu răspunsul de la solicitant (o zi pentru 
expert şi una pentru Şeful Biroului Evaluare Selectare – APRDP/ Şeful 
Serviciului Evaluare, Contractare, Achiziţii - CRPDRP  
 
Rezultatul verificării eligibilităţii si a criteriilor de selecţie (dacă este cazul) se 
consemnează în Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1, respectiv 
Fişa de verificare a criteriilor de selecţie E3.9, iar fiecare etapă a verificării se 
înscrie în Pista de audit pentru cererea de finanţare E0.1 şi în coloanele din 
Registrul de înregistrare a cererilor de finantare  E2.2. 

Secţiunea ES6 :  
 

Întocmirea Listei cererilor de finanţare eligibile şi neeligibile 
 
La nivelul APRDP, şeful SES întocmeşte bilunar (pe data de 15 şi în 
penultima zi lucrătoare a lunii) Lista cererilor de finanţare eligibile şi neeligibile 
(E6.1) pentru cererile de finanţare eligibile si neeligibile, a căror valoare este 
mai mare decât limita de competenţă financiară a Centrelor Regionale şi o 
transmite Directorul General pentru semnare. 
Lista Cererilor de Finanţare eligibile, semnată de Directorul General, este 
transmisă Serviciului Contractare-APDRP în vederea contractării, prin 
intermediul formularului E6.3, Lista proiectelor eligibile si neeligibile se 
transmite la Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Raportare  - APDRP, Serviciul 
Contabilizare Plati si Directia Promovare Comunicare si Relaţii Mass-Media - 
APDRP în vederea publicării pe site-ul Agenţiei.  
 
Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate neeligibile, vor fi 
notificaţi de către SES prin intermediul documentului E6.2. 
 
La nivelul Centrului Regional, Şeful SECA - CRPDRP întocmeşte bilunar (pe 
data de 14 şi în penultima zi lucrătoare a lunii, până la ora 12) Lista cererilor 
de finanţare eligibile şi neeligibile (E6.1) si o transmite la SES-APDRP si care 
sunt incluse in listele CRPDRP..  
 
Seful SES-APRDP transmite pe cale electronica, în ziua urmatoare, şefului 
SECA – CRPDRP cererile de finanţare selectate pe baza analizei de risc, 
pentru a fi verificate prin sondaj de către SES-APRDP.     
 
Pe baza acesteia, seful SECA va scoate din Lista cererilor de finanţare 
eligibile şi neeligibile (E6.1) cererile de finanţare selectate de APRDP pentru a 
fi verificată prin sondaj şi o transmite Directorul CRPDRP pentru semnare. 
 
Lista cererilor de finanţare eligibile şi neeligibile semnată de Directorul 
CRPDRP se înregistrează în Registrul de înregistrare a documentelor E2.3 si 
se transmite la Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Raportare  - APDRP, 
Serviciul Contabilizare Plati si Directia Promovare Comunicare si Relaţii 
Mass-Media - APDRP în vederea publicării pe site-ul Agenţiei. Şeful SECA – 
CRPDRP repartizează experţilor care au responsabilităţi de contractare, 



 

 

conform Listei cererilor de finanţare  eligibile şi neeligible, cererile de finanţare 
eligibile originale, însoţite de dosarele administrative, în vederea contractării 
acestora.  
 
Pentru cererile de finanţare neeligibile/ neselectate expertul care a 
instrumentat respectiva cerere de finanţare întocmeşte Notificarea cererilor de 
finanţare neeligible/ neselectate (E6.2) şi completează rubrica 
corespunzătoare (15) din Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare 
E2.2.  
Notificarea cererii de finanţare neeligibile/neselectate (E6.2) se transmite 
solicitantului. Cererile de Finanţare neeligibile se transmit la arhivare prin 
intermediul Borderoului E7.2. Arhivarea se efectuează conform Manualului de 
arhivare. 
  
Pentru cererile de finanţare conforme, selectate de SES-APRDP pe baza 
analizei de risc pentru a fi analizate pe eşantion, şeful SECA transmite la 
SES-APRDP, in data de 15 şi ultima zi lucrătoare a lunii, cererile de finanţare 
conforme originale însoţite de dosarele administrative, prin intermediul 
Borderoului de transmitere a documentelor E3.2.    
 
Secţiunea ES7:  
 

Verificarea prin sondaj la APDRP-SES 
 

Pe baza informaţiilor transmise de CRPDRP-uri (documentul 20), Serviciul 
Monitorizare, Evaluare si Raportare transmite lunar la Serviciul Evaluare 
Selectare documentul BD-Excell. Lunar, până pe data de 10, şeful SES va 
stabili eşantionul cererilor de finanţare ce urmează a fi verificate de către SES-
APDRP şi va întocmi lista proiectelor care urmează să fie verificate prin sondaj.  
 
Bilunar, in data de 14, respectiv penultima zi lucrătoare a lunii, pana la ora 
14,00,  Seful SECA-CRPDRP transmite, pe cale electronică, Lista Cererilor de 
Finanţare eligibile şi neeligibile, înainte de semnarea acesteia de către 
Directorul CRPDRP.   
 
În ziua urmatoare, şeful SES comunică pe cale electronică, Cererile de 
finanţare selectate pe baza analizei de risc, pentru a fi verificate prin sondaj, din 
Lista primita de la Centrul Regional respectiv.   
 
Stabilirea eşantionului de 5% din valoarea totala a cererlori de finanţare 
verificate de APDRP-Serviciul Evaluare Selectare, se bazează pe un algoritm 
care să permită evaluarea riscurilor de declarare a unor proiecte eligibile care 
să nu îndeplinească toate condiţiile şi de neregularităţi în verificarea 
proiectelor la nivel CRPDRP, denumit „Modelul analizei de risc”.  
 
Originalul Cererilor de finantare selectate conform esantionului, însoţite de 
dosarele administrative, vor fi transmise de catre Centrele Regionale la SES-
APRDP în ziua următoare. 
 



 

 

Primirea de la CRPDRP-SECA a cererilor de finanţare originale conforme 
(eligibile şi neeligibile) şi a dosarelor administrative prin intermediul Borderoului 
E3.2, se face de către şeful Serviciului Evaluare-Selectare - APDRP, care face 
repartiţia către experţi. Expertul SES-APDRP înscrie documentele primite in 
Registrul de înregistrare al cererilor de finanţare conforme E2.2. 

 
Scopul evaluării prin sondaj este ca Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit să  verifice modul de respectare a procedurii de evaluare de către 
CRPDRP-uri  şi implicit să se asigure de aplicarea unitară a procedurii de 
evaluare, în condiţiile în care verificarea cererilor de finanţare a fost 
descentralizată, până la o limită de competenţă financiară la nivelul CRPDRP.  
Cererile de finanţare care fac obiectul eşantionului vor fi instrumentate de 
către experţii SES-APDRP.   
 
Cererile de finanţare se vor verifica utilizând explicaţiile tehnice menţionate în 
secţiunea E4 (Verificarea criteriilor de eligibilitate) din manualul de proceduri 
de evaluare, cu respectarea termenelor si formularelor menţionate în această 
secţiune. Evaluarea se concretizează în completarea Fişei de verificare a 
criteriilor de eligibilitate (E3.1).   
 
Componenta de verificare tehnică va fi preluată în procedura de evaluare 
luându-se în considerare inclusiv vizita pe teren efectuată de Serviciul  
Verificare Cereri de Finanţare din cadrul Oficiilor Judeţene.  
Dacă se consideră necesar, la verificarea criteriilor de eligibilitate, pe baza 
unei Note aprobată de Directorul General, experţii SES pot solicita Serviciului 
de Verificare Tehnică de la nivelul APRDP sau CPDRP, o verificare pe teren a 
cererii de finantare respective. Termenul de evaluare a respectivei Cereri de 
finanţare se prelungeşte cu perioada necesară efectuării vizitei pe teren.   
 
În cazul diferenţei de evaluare între CRPDRP şi APDRP, APDRP-SES 
întocmeşte şi transmite la CRPDRP-uri, prin intermediul borderoului E3.3, 
Raportul  asupra verificării prin sondaj E7.1. Evaluarea la nivel SES-APDRP 
va fi definitivă. 
Raportul APDRP-SES (E7.1) al Serviciului Evaluare Selectare primit la 
CRPDRP se înregistrează în registrul E 2.2 (coloanele aferente).  
 
În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri 
suplimentare, expertul  întocmeşte Fişa de solicitare a informaţiilor 
suplimentare E3.4, prin care se solicita documentele suplimentare în trei 
exemplare şi  care se va  transmite la solicitant. Solicitantul trebuie să prezinte 
informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii formularului 
E3.4, în caz contrar proiectul va fi declarat neeligibil.  
 
Şeful SES-APDRP  întocmeşte bilunar (pe data de 15 şi în ultima zi lucrătoare 
a lunii) Lista cererilor de finanţare eligibile şi neeligibile E6.1, corespunzătoare 
eşantionului. Dupa aprobare, Lista proiectelor eligibile si neeligibile, impreuna 
cu exemplarul original si dosarul administrativ se retransmit la Centrele 
Regionale in vederea contractarii/ arhivarii.  
Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate neeligibile, vor fi 
notificaţi de către SES prin intermediul documentului E6.2.  După aprobare de 



 

 

către Directorul General, Lista Cererilor de Finanţare eligibile si neeligibile 
este transmisă Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Raportare  - APDRPS, 
Serviciului Contabilizare Plati si Directiei Promovare Comunicare si Relaţii 
Mass-Media - APDRP în vederea publicării pe site-ul Agenţiei , .  
 
Trimestrial, şeful SES -APDRP face o analiză a rezultatului verificării prin 
sondaj sub forma unui Raport, în care se va face o trecere în revistă a 
evoluţiilor de la Raportul precedent, se vor preciza principalele constatări, 
identificându-se eventual cele comune mai multor proiecte/măsuri/CRPDRP, 
gravitatea neregularităţilor constatate şi propuneri de remediere ale acestora.  
Raportul este prezentat Directorului DSC pentru avizare, care îl prezintă 
Directorului General Adjunct al APDRP pentru aprobare. Câte o copie a 
Raportului se va transmite fiecărui CRPDRP. 
 
Dacă consideră necesar, Comitetul Director/ Directorul General poate dispune 
analizarea activităţii Centrelor Regionale. Lista proiectelor care vor fi verificate 
se va face pe baza unor criterii stabilite de Comitetul Director/ Directorul 
General. Verificarea se concretizează într-un Raport, care va fi prezentat 
Comitetul Director/ Directorului General, după avizarea acestuia de Directorul 
Direcţiei Selectare Contractare si Directorului General Adjunct al APDRP. În 
urma Raportului, Comitetul Director/ Directorul General poate dispune 
măsurile care se impun, dacă este cazul.  
 
În cazul în care Directorul General dispune Direcţiei Selectare Contractare 
analizarea unor contestaţii primite la APRDP privind eligibilitatea sau 
neeligibilitatea unor Cereri de finanţare, directorul DSC va solicita şefului SES  
analizarea şi rezolvarea contestaţiei. Contestaţia va fi instrumentată de SES, 
iar răspunsul, după avizarea acesteia de Directorul General, va fi transmis 
contestatarului.      
 
 
 



 

 

1.2. Contractarea fondurilor 
 
 
Secţiunea C1.2.1: 
 

Notificarea Beneficiarilor privind 
 Decizia de Selecţie şi Pregătirea Contractelor   

 
La nivel regional Serviciul Evaluare Contractare Achiziţii intocmeste formularul  
E 6.1- Lista cererilor de finantare eligibile si neeligibile, pe masuri, pentru 
proiectele sub limita financiara, pe care il transmite la APDRP-SES.  
La nivel central,  Serviciul Evaluare Selectare, pe baza formularului E 6.1 
stabileste esantionul (5%).  
 
Dupa verificarea eligibilitatii proiectelor cuprinse in esantion, SES transmite 
catre SECA , prin intermediul borderoului E 3.3 – Borderou de transmitere a 
documentelor de la APDRP/CRPDRP  la CRPDRP –SECA/ OJPDRP-SVCF. 
Seful SECA repartizeaza aceasta lista unui expert in vederea intocmirii 
notificarilor si pregatirea contractelor. 
 
  La nivel central Serviciul Evaluare Selectare transmite Serviciului 
Contractare formularul E 6.1 - Lista cererilor de finantare eligibile si neeligibile, 
pe masuri, pentru proiectele peste limita financiara. 
Seful SC repartizeaza aceasta lista unui expert in vederea intocmirii 
notificarilor si pregatirea contractelor. 
 
Expertul SECA/SC completează formularul C1.2 în care se vor specifica: 

 Referinţa privind licitaţia de proiecte care face obiectul procedurii de 
selecţie; 

 Numărul proiectului; 
 Costul total eligibil al proiectului în RON  
 Contribuţia maximă de sprijin  în RON din care : 

1. Contribuţia maximă comunitară alocată proiectului; 
2. Contribuţia publică naţională alocată proiectului. 

La nivel regional CRPDRP, Formularul C1.2 - Notificarea beneficiarului privind 
selectarea cererii de   finantare si semnarea contractului de finantare va fi 
completat de către un expert din cadrul Serviciul Evaluare Contractare 
Achiziţii in doua exemplare si va fi transmisa beficiarului in maxim 2 zile 
lucratoare dupa aprobare de catre : 

- Exemplarul care este transmis beneficiarului va avea o singura 
semnătura, cea a Directorului CRPDRP 

- Al doilea exemplar, in original, la nivel CRPDRP de catre Aprobat 
Director CRPDRP ,Avizat Sef ,Verificat Expert 2 SECA,Intocmit Expert 
1 SECA 

 
La nivel central, Formularul C1.2 - Notificarea beneficiarului privind selectarea 
cererii de   finantare si semnarea contractului de finantare va fi completat de 
către un expert din cadrul SC –DSC de catre: 



 

 

- Exemplarul care este transmis beneficiarului va avea o singura 
semnătura, cea a Directorului APDRP 

-  Al doilea exemplar, in original, la nivel APDRP va fi Aprobat Director 
Directie Selectare Contractare, Avizat  Sef Serviciu Contractare, 
Intocmit Expert 2 Serviciu Contractare, Intocmit Expert 1 Serviciu 
Contractare  

 
Notificarile intocmite de catre APDRP se transmit dupa maxim 2 zile, de la 
data aprobarii catre CRPDRP. In termen de 2 zile lucratoare va fi transmisa 
beneficiarului. 
 
In cazul in care beneficiarul nu accepta finantarea nerambursabila, va informa 
CRPDRP – SECA in scris pana la data semnarii contractului de finantare. 
 
In aceasta situatie expertul SECA completeaza in Registrul  privind situatia 
contractului (C1.13) rubrica „renuntarea la contract”.  
In cazul proiectelor, care depasesc limita de competenta financiara, expertul 
SECA  transmite adresa de neacceptare a incheierii contractului catre 
Serviciul Contractare – DSC.  Expertul Serviciului contractare-DSC  
completeaza in Registrul  privind situatia contractului (C1.13) rubrica 
„renuntarea la contract”. 
 
Termenul privind activitatea acestei secţiuni este de 3 zile lucratoare pentru 
fiecare proiect contractat (intocmirea , aprobarea  notificarii si transmiterea  
CRPDRP-SECA).  
 
Intocmirea contractului de finantare se face in cadrul Serviciul Evaluare, 
Contractare, Achiziţii-SECA, la nivel CRPDRP, pentru proiectele sub limita de 
competenta financiara si la nivelul Serviciului Contractare-DSC-APDRP, 
pentru proiectele peste limite de competenta financiara. 
 
La nivel regional, Serviciul Evaluare, Contractare, Achiziţii din cadrul 
CRPDRP încheie contractele pentru proiectele declarate eligibile sub limita de 
competenta financiara si pentru cele incluse in eşantionul verificat de Serviciul 
Evaluare Selectare din cadrul APDRP, dupa declararea eligibilitatii acestora 
de catre SES-APDRP. 
La nivel central, Serviciul Contractare din cadrul Directiei Selectare-
Contractare încheie contractele pentru proiectele declarate eligibile peste 
limita de competenta financiara a CRPDRP.  
 
Expertul din cadrul Serviciului Evaluare, Contractare, Achiziţii al CRPDRP/ 
Serviciul Contractare-DSC pregăteşte pentru fiecare proiect eligibil conform 
Listei cererilor de finantare eligibile si neeligibile, pe masuri (E 6.1), 
neincluse/incluse in eşantionul selectat de SES-APDRP nivel central,  doua 
exemplare de contract (C1.1) in limba romana si anexele acestuia, respectiv: 

 C1.1 Anexa I  - Prevederi generale 
 C1.1 Anexa II - Panouri  Pentru  Afişare  Temporară  Şi  Panouri  

Pentru  Amplasare Permanentă  Cu  Informaţii  Privind  Programul 
National Pentru Dezvoltare Rurala 

 C1.1 Anexa III - Bugetul indicativ 



 

 

 C1.1 Anexa IV - Instrucţiuni privind selecţia de oferte pentru beneficiarii 
privaţi ai Programului National pentru Dezvoltare Rurala /Manual 
proceduri pentru achizitii publice  

 C1.1 Anexa  V -  Instrucţiuni de plată. 
 
Termenul pentru intocmirea contractelor este de 4 zile calendaristice 
pentru fiecare cerere de finantare. 
 
La intocmirea fiecarui contract expertul din cadrul Serviciului Evaluare 

Contractare, Achiziţii/ Serviciului Contractare-DSC va verifica si completa Fisa 
de verificare contract (C1.4). 
 
Expertul Serviciului Evaluare, Contractare, Achiziţii/ Serviciului Contractare-
DSC va completa Contractul cadru (C1.1). 
La baza completării Contractului stau următoarele documente: 

 Cererea de finanţare;  
 Dosarul administrativ;  
 Listei cererilor de finantare eligibile si neeligibile, pe masuri sub/ peste 

limita financiara (E 6.1) aprobata de Directorul adjunct 
CRPDRP/Director general APDRP  

 
Expertul Serviciului Evaluare Contractare Achiziţii/ Serviciului Contractare-
DSC verifică calculele aritmetice ale Bugetului din Fişa de verificare a criteriilor 
de eligibilitate (E 3.1).  
 
In cazul diferentelor de calcul rezultate in urma verificarii fisei de verificare a 
criteriilor de eligibilitate (E 3.1) si a Bugetul indicativ  se anunta expertul din 
cadrul SECA/Serviciului Evaluare pentru corectarea diferentei. 

 
În momentul în care contractul şi anexele sale sunt completate expertul 
Serviciului Evaluare, Contractare, Achiziţii/Serviciului Contractare, atât la nivel 
regional cat si la nivel central procedează astfel: 

 verifică existenţa tuturor pieselor contractului, anexele acestuia şi 
autenticitatea lor si semnează in pista de audit (C1.14); 

 este verificat de al doilea expert, conform principiului 4 ochi 
 il transmite pentru verificare sefului SECA/ Sefului serviciului 

contractare  
 transmite către Consilierul juridic/Directia juridica, originalul contractelor 
şi anexele pentru avizare, însoţite de pista de audit  (C1.14); 

 dupa obtinerea vizei de la Consilierul juridic/Directia juridica expertul 
verifica daca in aceasta etapa a fost completata pista de audit (C1.14)  
si il transmite controlului financiar preventiv de la nivelul CRPDRP 
/APDRP; 

 dupa obtinerea vizei de la controlul financiar preventiv expertul verifica 
daca in aceasta etapa a fost completata pista de audit (C1.14). Dupa 
aceasta verificare expertul transmite Directorului adjunct 
CRPDRP/Directorului General APDRP pentru semnara contractelor. 

 
Secţiunea C1.2.2: 
 



 

 

Avizarea şi Semnarea Contractelor 
 

1. CONTROLUL JURIDIC AL CONTRACTULUI 
 

Atat la nivel regional, cat si central, din punct de vedere juridic se procedeaza 
la : 

 Controlul legalităţii contractului conform legislaţiei naţionale. 
 Verificarea daca contractul si anexele respecta prevederile de legalitate 

si este in conformitate cu contractului cadru si anexele acestuia. 
Semnează pista (C1.14) de audit  

 Vizarea contractele de finanţare sau refuzul acordarii vizei, conform 
legislaţiei in vigoare. In cazul refuzului de viza, Consilierul Juridic 
CRPDRP/ Directia juridică APDRP întocmeşte o lista a contractelor 
care nu au primit viza. Lista va fi însoţita de documente justificative 
pentru fiecare contract si transmisa Serviciului Evaluare, Contractare, 
Achiziţii/Serviciului Contractare. Pe baza listei refuzului de viza, 
expertul SECA/SC completeaza in Registrul  privind situatia 
contractului (C1.13) rubrica Data avizarii/neavizarii Consilierului Juridic 
CRPDRP/ Directiei juridice APDRP. 

In baza listei refuzurilor de viza de la Consilierului Juridic CRPDRP/ Directiei 
juridice APDRP, expertul SECA/Serviciului contractare care a pregatit 
respectivul Contract de finantare va solicita beneficiarul prin intermediul unei 
adrese de solicitare informatii suplimentare (C1.3) in vederea obtinerii vizei. 
Adresa va fi inregistrata la Secretariatul CRPDRP/APDRP.  
In cazul contractelor pentru care s-au solicitat informatii suplimentare 
(formular C1.3) , dupa primirea acestor informatii de la beneficiar, expertul 
SECA/SC reia fluxul procedural in vederea obtinerii de viza.  

 Transmite dosarul (contractul şi anexele) Serviciului Evaluare, 
Contractare, Achiziţii/Direcţiei Selectare Contractare – Serviciul 
Contractare. 

 
Termenul privind activitatea acestei secţiuni este de 2 zile lucratoare.  

 
 
2. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV (CFP) 
 
Atât la nivel central cât şi la nivel regional, Controlul financiar preventiv, pentru 
contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii Programului FEADR, se 
efectuează de către controlorii autorizaţi (MF) din cadrul APDRP. 
 
Controlul financiar preventiv se efectuează în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare cu privire la atribuţiile şi exercitarea Controlului Financiar 
Preventiv.  
 
CFP efectuează activitatea de control având la bază Cererea de finanţare, 
Dosarul administrativ şi Listele cererilor de finantare eligibile si neeligibile, pe 
masuri (E 6.1) aprobată de Directorul adjunct CRPDRP/ Directorul General al 
APDRP. 
 



 

 

Conform reglementărilor legale in vigoare Controlul financiar preventiv verifică 
dacă documentele justificative corespunzătoare contractului de finanţare 
respectă cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare in limitele 
angajamentelor bugetare aprobate. 
 
CFP acordă viza după ce verifică realitatea şi legalitatea, certificată anterior 
prin semnătura conducătorilor serviciilor de specialitate implicate până în 
momentul acestei operaţiuni. 
 
Ca urmare a controlului, CFP avizează prin semnătură si stampila contractul, 
semnează pista de audit (C1.14) şi transmite contractul (C1.1) Serviciului 
Evaluare, Contractare, Achiziţii/Serviciului Contractare.  
 
În cazul refuzului de viză  întocmeşte lista refuzurilor de viză, insoţită de 
documente justificative pentru fiecare contract atât la nivel regional cât şi la 
nivel central, şi o transmite Serviciului Evaluare, Contractare, 
Achizitii/Serviciului de Contractare al Direcţiei de Selectare Contractare.  
 
Pe baza listei refuzului de viza, expertul SECA/SC completeaza in Registrul  
privind situatia contractului (C1.13) rubrica Data avizarii/neavizarii . 
 
In baza listei refuzurilor de viza de la CFP expertul SECA/Serviciului 
contractare care a pregatit respectivul Contract de finantare va solicita 
beneficiarul prin intermediul unei adrese de solicitare informatii suplimentare 
(C1.3) in vederea obtinerii vizei.  
Adresa va fi inregistrata la Secretariatul CRPDRP/APDRP.  
In cazul contractelor pentru care s-au solicitat informatii suplimentare 
(formular C1.3) , dupa primirea acestor informatii de la beneficiar, expertul 
SECA/SC reia fluxul procedural in vederea obtinerii de viza.  
 
Expertul SECA /SCDSC  

 transmite contractele însoţite de de pista de audit (C1.14) 
completata de CFP Directorului APDRP/Directorului CRPDRP 
pentru semnare; 

 recepţionează listele care contin contractele pentru care nu s-a 
obţinut viza CFP şi procedează la completarea Registrului  
privind situatia contractului (C1.13) 

 reface contractul (daca este cazul) şi îl retransmite CFP pentru 
viza  

 transmite contractele însoţite de un material justificativ 
Directorului General al APDRP/ Directorului CRPDRP care 
poate semna contractul, pe propria răspundere, fara viza CFP, 
conform normativelor legale in vigoare  

 
Termenul privind activitatea acestei secţiuni este de 2  zile lucratoare. 
 
3. APROBAREA CONTRACTELOR DE CĂTRE DIRECTORUL CRPDRP/ 
DIRECTORUL GENERAL APDRP 
 
Directorul CRPDRP/ Directorul general APDRP 



 

 

 
Semnează cele două exemplare originale ale contractului pentru fiecare 
proiect 

 Secretariatul CRPDRP/APDRP semnează pista de audit (C1.14) care 
va fi transmisă împreună cu contractele semnate la Serviciul Evaluare, 
Contractare, Achizitii-CRPDRP /Direcţia de Selectare - Contractare, 
Serviciul Contractare. 

 Perioada de aprobare a contractelor de către Directorul CRPDRP/ 
Directorul general APDRP este de 2 zile lucratoare. 

 
Expertul, atât la nivel central cât şi la nivel regional; 

 Verifică existenţa tuturor vizelor contractului; 
 Ştampilează cu stampila APDRP/CRPDRP fiecare pagină a 

contractului si anexele acestuia, 
 Înregistrează contractele (C 1.1) in Registrului  privind situatia 

contractului (C1.13), dând contractului, acelaşi număr cu cel din 
cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp unde se va scrie C 
(codul de identificare al contractului);  

 Înregistrează in Registrul  privind situatia contractului(C1.13) si 
transmite o adresa către beneficiarii care sunt respinşi si ii informează 
asupra motivelor de neîncheiere a contractului; Adresa va avea numar 
de inregistrare de la secretariatul CRPDRP/APDRP. 

 
Registrul (C1.13) va fi completat de catre un expert CRPDRP-SECA  si 
APDRP-DSC-SC, atat electronic (se creeaza cate un sheet pentru fiecare 
masura), cat si pe suport de hartie. In ultima zi lucratoare a saptamanii in 
curs, expertul SECA responsabil sa completeze registrul (C1.13) va transmite 
situatia electronic (e-mail) la Serviciul Contractare (contractare@sapard.ro).  
Pe baza acestor informatii se vor intocmi, la dispozitia conducerii Agentiei, 
rapoarte (de exemplu : lista contractelor la nivel regional, lista actelor 
aditionale la nivel regional, lista contractelor la nivel national, lista actelor 
aditionale la nivel national, etc). 

 
În cazul în care contractele (C1.1) sunt semnate la nivel central APDRP 
expertul SC-DSC va transmite la SECA-CRPDRP, adresa de însoţire a 
contractelor pentru semnarea acestora de către beneficiar, formularul 
însoţit de următoarele documente:    

 originalele contractelor (C1.1) în două exemplare şi 
anexele acestora 

 notificarea (C1.2) către beneficiar pentru semnarea 
contractului, in original 

Termenul privind activitatea acestei secţiuni este de 4 zile lucratoare 
(inclusiv  verificarea  de Seful Serviciului Contractare)  

 
Secţiunea C1.2.3: 



 

 

 

Semnarea Contractelor de către Beneficiari  

 La nivelul CRPDRP se semneaza toate contractele de finantare (C1.1)  
şi se acordă informaţii suplimentare referitoare la contract.  

 Semnarea contractului se va face la sediul CRPDRP în prezenţa unui 
reprezentant CRPDRP  

 Contractul va fi semnat din partea beneficiarului de catre 
reprezentantul legal al proiectului (asa cum este mentionat in Cererea 
de finantare), identificat printr-un act de identitate 

 In cazul in care reprezentantul legal nu poate fi prezent pentru 
semnarea contractului (C1.1), acesta poate fi semnat si de un 
imputernicit al reprezentantului legal (prin procura autentificata la 
notariat), identificat printr-un act de identitate 

 Înmânează un original al contractului (C1.1) şi anexele acestuia 
beneficiarului. 

 Transmite la APDRP  un exemplar original al contractului (C1.1),  
însoţit de pista de audit (C1.14) 

 
Expertul din cadrul Serviciului Evaluare, Contractare, Achiziţii/Serviciul 
Contractare, atât la nivel central cat si la nivel regional completeaza in 
Registrul  privind situatia contractului (C1.13) rubrica „renuntarea la contract” 
atunci cand beneficiarul renunta  la ajutorul nerambursabil , in momentul 
prezentarii la CRPDRP.  
  
La nivel central si la nivel regional proiectele necontractate se regasesc in 
Registrul  privind situatia contractului (C1.13). Situatia proiectelor 
necontractate se poate solicita de catre conducere si se utilizează pentru 
calcularea valorii ajutorului financiar nerambursabil necontractat. 
 
Dosarele de finanţare pentru proiectele necontractate vor fi arhivate la nivel 
regional de catre un expert SECA, iar la nivel central de catre un expert din 
cadrul Serviciului contractare, conform procedurii de arhivare. 
 
In cazul in care Beneficiarul accepta semnarea contractului de finantare, 
referentul multiplica contractul (C1.1), in doua exemplare, completează, 
înregistrează si transmite in termen de 3 zile lucratoare originalele/copiile 
contractelor la APDRP/OJPDRP prin intermediul unei Adrese de transmitere a 
originalelor/copiilor contractelor la APDRP-DSC-SC.  
Aceasta adresa este intocmita de catre expertul SECA si verificata de şeful 
Serviciului Evaluare, Contractare, Achiziţii. La nivel CRPDRP-SECA se 
păstrează un exemplar al contractului (C1.1), in copie, pe care expertul il va 
anexa la dosarul administrativ. 
Serviciul Evaluare, Contractare, Achiziţii CRPDRP/Serviciul Contractare 
transmite in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului (C1.1) 
catre SAP-CRPDRP/Direcţiei de Plăţi Proiecte - SCP, Serviciul de Autorizare 
Plati si Recuperare Datorii   APDRP si la OJPDRP copiile contractelor de 
finanţare (doar contractul cadru si copie buget indicativ, fara anexe).  
 



 

 

Direcţia Selectare, Contractare - Serviciul Contractare  
Expertul Serviciului Contractare APDRP verifica după primirea de la 
CRPDRP: 

1. contractul original 
2. semnătura beneficiarului din contract prin confruntarea cu 

specimenul de semnătura din cererea de finanţare,: 
3. data semnării contractului   
4. ştampila beneficiarului  
5. existenţa tuturor paginilor contractului  

 
Pe baza registrului  (C1.13) expertul SECA/SC intocmeste lunar o lista cu 
contractele incheiate, pe care o transmite electronic Serviciului Achizitii 
Publice – APDRP. 
 
Expertul arhivează cererile de finanţare si dosarele administrative pentru 
proiectele la care nu s-a încheiat contract conform procedurii de arhivare.  
  
Secţiunea C1.2.4: 

 
Modificarea contractelor 

 

La cererea beneficiarului, contractul semnat  poate fi modificat în conformitate 
cu dispoziţiile articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, dacă 
circumstanţele care afectează executarea proiectului s-au schimbat începând 
de la data iniţială a semnării contractului. 

Modificările contractului (C1.1) trebuie să fie specificate printr-un Act adiţional 
(C1.6) sau o Nota de Aprobare (C1.10) care, dupa aprobare vor face parte 
integranta din acesta. 

Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanţare, prin 
act adiţional (C1.6)/ nota de aprobare(C1.10), sunt următoarele: 

 Cererile unui beneficiar de modificare a contractului nu trebuie să fie 
acceptate în mod automat de către SECA-CRPDRP/SC-DSC. Trebuie 
să existe raţiuni justificate de modificare a unui contract.  

 SECA-CRPDRP/SC-DSC trebuie să examineze motivele date şi să 
respingă cererile care prezintă justificări limitate sau 
necorespunzătoare. 

 Modificările solicitate la contractul de finanţare nu vor afecta 
functionabilitatea si viabilitatea economica a proiectului si vor respecta 
criteriile de eligibilitate si selecţie (dupa caz). 

 Valoarea totala eligibila aprobata si prevăzuta in contract nu poate fi 
depăşita 

 Modificările contractului pot să fie efectuate numai în cursul perioadei 
de execuţie a contractului şi nu pot fi efectuate retroactiv. 

 Scopul Actului adiţional(C1.6)/Notei de aprobare (C1.10) trebuie sa fie 
foarte strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial. 

 Cererile de modificare a contractului trebuie sa fie făcute cu 45 zile 
lucratoare înainte de finele perioadei de execuţie a contractului iniţial 



 

 

pentru a permite semnarea sa si in acest caz Autoritatea Contractanta 
are obligaţia de a da un răspuns in maxim 30 zile lucrătoare de la 
înregistrarea cererii. 

Solicitarile de modificare a contractului de finantare care depasesc limita 
de competenta financiara, actele aditionale (C1.6) se vor incheia la nivel 
central  si sub limita de competenta financiara actele aditionale (C1.6) se 
vor incheia la nivel regional. 
 
URMATOARELE CAZURI NU FAC OBIECTUL UNUI ACT ADITIONAL SI 
SE APROBA PRIN NOTA (C1.10): 

 
• Schimbarea adresei sediului social 
• Schimbarea contului de trezorerie sau al bancii pentru proiect 
• Inlocuirea responsabilului legal sau tehnic al beneficiarului 

 
Pentru fiecare din aceste cazuri notificarea va fi insotita de documente 
justificative eliberate de autoritatile competente care vor fi ulterior avizate de 
Autoritatea Contractanta si devin parte integranta din contract.  
 
Documente necesare in cazul aprobarii prin NOTA (C1.10): 
 

• In cazul solicitarii de schimbare a adresei sediului administrativ, 
beneficiarul va transmite la OJPDRP-SVCF o notificare la care va 
atasa copia documentului justificativ; 

• In cazul solicitarii de modificare a contului de trezorerie/banca pentru 
proiect, beneficiarul va transmite o notificare la OJPDRP-SVCF la care 
va atasa in original adresa de la banca specificata in Cererea de 
finantare prin care se specifica starea beneficiarului din punct de 
vedere al bancii (ex: imprumuturi bancare, solvabilitatea beneficiarului 
fata de banca) si o adresa in original de la noua banca in care este 
specificat noul cont bancar.  
In cazul in care se modifica doar contul IBAN (banca ramanand 
aceeasi) se va transmite o adresa, in original, in se specifica 
modificarea contului IBAN. 

• In cazul solicitarii de inlocuire a responsabilului legal sau tehnic, 
beneficiarul va transmite la OJPDRP-SVCF notificatrea prin care 
solicita inlocuirea, insotita de acelasi tip de documente completate si 
depuse odata cu Cererea de finantare, refacute, cu datele de 
identificare ale acestuia.Toate paginile vor fi stampilate si semnate de 
noul responsabil.  

 
In toate aceste cazuri, expertul OJPDRP-SVCF va transmite catre CRPDRP-
SECA (pentru proiectele sub limita financiara, ale caror contracte s-au 
incheiat la nivelul CRPDRP-SECA)/APDRP-DSC-SC (pentru proiectele peste 
limita financiara, ale caror contracte s-au incheiat la nivelul APDRP-DSC-SC) 

 
Pentru schimbarea: 

 adresei sediului social 
 schimbarea contului  
 inlocuirea responsabilului legal/tehnic 



 

 

se va utiliza documentul, Nota de aprobare privind modificarea contractului, 
formular C1.10. 

 
Documentele vor fi intocmite de catre beneficiar in doua exemplare, un 
exemplar la beneficiar un exemplar se va transmite de catre OJPDRP –SVCF 
la SECA-CRPDRP Seful SECA/SC va repartiza in aceeasi zi documentele 
transmise de beneficiar unui expert.  
Documentele vor fi verificate de OJPDRP –SVCF in prezenta beneficiarului 
pentru conformitate respectiv vor fi datate stamplilate si semnate, ulterior vor fi 
inregistrate la secretariatul OJPDRP. 
Expertul OJPDRP – SVCF va analiza conformitate documentelor primite si va 
completa Nota de aprobare privind modificarea contractului (C1.10) care va fi 
verificata de catre seful OJPDRP –SVCF. 
In cazul in care acesta constata absenta unui document se va solicita 
informatii suplimentare (C1.3) (termenul de raspuns al solicitantului este de 3 
zile lucratoare) documentul lipsa dupa care va incheia Nota de aprobare 
(C1.10).  
Transmiterea Notei de aprobare (C1.10) si a documentelor care au stat la 
baza intocmirii ei catre CRPDRP-SECA (pentru proiectele sub limita 
financiara, ale caror contracte s-au incheiat la nivelul CRPDRP-SECA)/ 
APDRP-DSC-SC (pentru proiectele peste limita financiara, ale caror contracte 
s-au incheiat la nivelul APDRP-DSC-SC) se va face prin intermediul unei 
adrese aprobata de Directorul adjunct OJPDRP.  
Termenul de transmitere va fi de 5 zile lucratoare din momentul inregistrarii la 
OJPDRP.  
Nota (C1.10) si documentele justificative depuse de beneficiar si transmise de 
OJPDRP, sunt verificate de catre expertul SECA/SC si aprobate de catre 
Seful SECA/Seful SC si aprobat de catre Director adjunct CRPDRP/Director 
DSC. 
Pentru proiectele peste limita financiara, ale caror contracte s-au incheiat la 
nivelul APDRP-DSC-SC expertul SC va transmite la OJPDRP –SVCF Nota 
aprobata in vederea transmiterii acesteia catre Beneficiar iar la Directia Plati 
Proiecte  o copie ( in termen de 3 zile lucratoare, prin intermediul unei note 
interne  ). 
Pentru proiectele sub limita financiara, ale caror contracte s-au incheiat la 
nivelul CRPDRP-SECA, expertul SECA va transmite Beneficiarului Nota 
aprobata in original (C1.10), iar  la SAP si  OJPDRP cate o copie( in termen 
de 3 zile lucratoare, prin intermediul unei note interne  ). 
Pentru fiecare din aceste cazuri notificarea va fi însoţita de documente 
justificative eliberate de autorităţile competente care vor fi ulterior avizate de 
Autoritatea Contractanta şi devin parte integrantă din contract.  
 
CAZURILE CARE FAC OBIECTUL UNUI ACT ADIŢIONAL (C1.6):  
 

• Modificari tehnice. 
• Realocari ale valorilor intre capitolele Bugetului dar fara a majora 

valoarea totala eligibila angajata prin buget 
• Solicitari de prelungire a termenului de de executie a investitiei.  
 Alte situatii temeinic justificate de beneficiar. 



 

 

Sunt permise modificări şi realocări ale valorilor intre capitole de buget 
in situaţii, temeinic justificate de beneficiar.  În aceste situaţii beneficiarul va 
demonstra prin documente justificative oportunitatea si implicaţiile noilor soluţii 
tehnice si financiare respectând criteriile de eligibilitate si selecţie (daca este 
cazul) pentru care proiectul a fost aprobat, încadrându-se in valoarea 
angajata prin contract.  

De asemenea, beneficiarul va menţiona prin documente justificative 
daca soluţia tehnica modifica termenele de execuţie precizate prin cererea de 
finanţare. 
 
Documente necesare în cazul modificărilor tehnice şi financiare: 

 
A.  Părţi scrise  

 Nota explicativă (C1.5) semnata si stampilata de beneficiar si 
proiectant (in cazul investiţiilor ce prevăd construcţii); 

 Memoriu justificativ (tehnic/financiar) care va cuprinde o prezentare 
detaliata a cauzelor care au dus la necesitatea/oportunitatea 
schimbării, aprobat semnat si stampilat de beneficiar ,proiectant 
si/sau Diriginte de santier. 

 Devize pe obiecte cu valorile rezultate in urma modificărilor  
 Bugetul Actului Adiţional (disponibil la CRPDRP si pe site-ul  

APDRP) 
 Un opis al documentelor prezentate semnat si stampilat de 

responsabilul legal al solicitantului. Toate paginile vor fi semnate si 
stampilate de solicitant. 

 
B. Părţi desenate (dacă este cazul) 

 
Pentru toate proiectele documentaţia se va depune de către beneficiar în 
doua exemplare la la OJPDRP.  
 
Dupa primirea documentatiei la OJPDRP expertul din cadrul SVCF 
intocmeste o adresa de instiintare pe care o transmite APDRP – DSC(pentru 
proiectele care depasesc limita de competenta financiara)/ SECA- 
CRPDRP(pentru proiectele sub limita de competenta financiara).  
 
Adresa de instiintare va avea anexata o copie a intregii documentatii depusa 
de beneficiar. 

 
 Dupa primirea adresei de instiintare expertul SVT atat la nivel CRPDRP cat si 
la nivel APDRP impreuna cu Seful SECA/SC analizeaza documentatia si 
stabileste daca este necesara verificarea pe teren. 
 
 Daca se decide ca aceasta verificare pe teren  este necesara expertul cu 
atributii de verificare tehnica din cadrul SVT  atat la nivel SECA cat si la nivel 
APDRP raspunde la adresa de instiintare si stabileste data la care se va 
efectua vizita pe teren la beneficiar.  
 
SVCF- OJPDRP informeaza beneficiarul asupra vizitei pe teren (adresa de 
instiintare) 



 

 

 
Termenul acestei verificari si de intocmire a Raportului de analiza a cererii de 
amendare a contractului de finantare C 1.8 este de 7 zile lucratoare de la data 
confirmarii de primire de catre beneficiar la adresa de instiintare a solicitarii 
vizitei pe teren. 
 
Daca expertul SVT impreuna cu Seful SECA sau SC decid ca nu este 
necesara realizarea vizitei pe teren, atunci Seful SECA/SC inainteaza 
documentatia unui expert din cadrul SECA/SC pentru intocmirea formularului 
C 1.12, Fisa de verificare a modificarii tehnice si financiare propuse prin Nota 
explicativa si Memoriul Justificativ cat si pentru intocmirea actului aditional 
(C1.6) pentru beneficiarul care solicita modificarea. 
Şeful SECA pentru proiectele sub limita financiara va numi un expert din 
cadrul serviciului care va verifica respectiva documentaţie. Expertul 
nominalizat va verifica solicitarea de modificare a contractului, urmărind 
respectarea criteriilor de eligibilitate si selecţie ( daca este cazul ) cat si 
încadrarea in limita valorii maxime eligibilă prevăzuta in contract. 
 
În cazul în care solicitarea de modificare impune o vizita pe teren, aceasta se 
va efectua de către un expert SVT-CRPDRP si un expert OJPDRP  care a 
efectuat  verificarea în teren a proiectului. 
 
În cazul proiectelor peste limita financiara,  verificarea pe teren se va face de 
catre expertul OJPDRP  care a efectuat  verificarea în teren a proiectului 
impreuna cu un expert SVT-APDRP.  
 
În urma analizei, experţii SVT/SECA/OJPDRP şi/sau SVT/ APDRP/OJPDRP 
(dacă este cazul) vor întocmi Raportul de verificare (C1.8)(care cuprinde 
concluzia asupra verificării solicitării de modificare a contractului atât 
documentar cat si pe teren daca este cazul) si va anexa bugetul rezultat in 
urma modificării, in original si electronic. 
 
Acest Raport (C1.8) precum şi Bugetul rezultat în urma modificărilor va fi 
semnat de către expertul SECA, experţii SVCF  OJPDRP(dacă este cazul) si 
aprobat de Directorul adjunct CRPDRP/Directorul OJPDRP (pentru proiectele 
sub limita financiara) sau de catre expertul SC, expertul SVCF OJPDRP(daca 
este cazul) si aprobat de catre Seful SC si Director DSC.   
Expertul SECA întocmeşte  Actul Adiţional C1.6 (pentru proiectele sub limita 
financiara ) si expertul SC ( pentru proiectele peste limita financiara )dacă 
raportul este favorabil. 
 
În cazul în care solicitarea de modificare nu primeşte avizare din partea 
CRPDRP/APDRP prin raportul de verificare C1.6, beneficiarul va fi notificat in 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei la CRPDRP/APDRP  
utilizând formularul  C 1.7  specificându-se exact motivele refuzului. 

 
În cazul în care solicitarea de modificare este favorabila  Actul Adiţional va 
parcurge aceiaşi paşi si va respecta aceleaşi termene de avizare ca si in 
cazul contractului de finanţare.  

 



 

 

Expertul SECA/SC va verifica matematic valorile din bugetul actului adiţional 
.Termenul pentru aceasta secţiune este de 4 zile lucrătoare de la primirea si 
înregistrarea  documentelor la CRPDRP/APDRP.  

 
In cazul in care sunt identificate neconcordante intre valorile verificate si cele 
înscrise de CRPDRP/APDRP se va returna documentaţia pentru refacere la 
OJPDRP ( pentru informatii suplimentare-formularul C1.3 ). Termenul pentru 
aceasta operaţiune este de 3 zile lucrătoare de la data primirii de către 
CRPDRP. 
 
După aprobare actul adiţional (C1.6) de catre Directorul CRPDRP/Director 
General APDRP, expertul SECA/SC inregistreaza Actul Aditional in Registrul  
privind situatia contractului (C1.13). Actul Aditional intra in vigoare de la data 
semnării de către beneficiar.  
 
Actele aditionale dupa aprobarea Directorului General ( pentru proiectele 
peste limita financiara) sau dupa aprobarea Directorului CRPDRP(pentru 
proiectele sub limita de competenta financiara) se vor transmite catre 
CRPDRP/OJPDRP prin formularul (C1.9) Notificarea de acceptare a Actelor 
Aditionale. 
 
După semnarea Actului Aditional (C1.6), expertul SECA va  înmâna un 
exemplar original beneficiarului si celalalt exemplar il anexeza la dosarul 
administrativ.  

 
O copie a Actului Aditional (C1.6) pentru proiectele sub limita financiara, se va 
transmite de la CRPDRP catre OJPDRP in termen de 3 zile de la semnarea  
la SAP-CRPDRP/Serviciul Contabilizare Plăţi-DPP/APDRP . 

 
Pentru Actele Aditionale (C1.6) aferente proiectelor peste limita financiara 
expertul SECA-CRPDRP va transmite catre APDRP-DSC-SC un exemplar 
original printr-o adresa de transmitere a Actului Aditional catre APDRP si o 
copie catre OJPDRP. 

 
Expertul SC va transmite o copie a Actului Aditional catre Serviciul 
Contabilizare Plăţi-DPP printr-o Nota interna semnata de catre Seful SC. 

 
Documente necesare in cazul solicitarilor de modificare a termenului de 
executie ( formularul C 1.11) 
 
În cazul solicitarilor de prelungire a termenului de execuţie a investitiei (24 de 
luni stipulate in Contractul Cadru ),beneficiarul depune la OJPDRP  nota 
explicativă şi un memoriu justificativ detaliat a cauzelor care au dus la 
nerespectarea termenelor prevăzute in Contractul de finanţare precum şi noul 
grafic de implementare fizică si financiară a proiectului şi o copie a 
contractului cu executantul lucrarii/furnizorului/prestatorului (după caz).  
 
Documentaţia depusă de beneficiar va fi transmisa de catre OJPDRP catre 
CRPDRP si prelucrată de către expertul SECA ( pentru proiectele sub limita 
financiara )  verificată de şeful  SECA şi aprobată de directorul CRPDRP. 



 

 

 
Documentaţia depusă de beneficiar va fi transmisa de catre OJPDRP catre 
APDRP si prelucrată de către expertul SC( pentru proiectele peste limita 
financiara )  verificată de şeful  SC şi aprobată de directorul DSC. 
 
Fisa de verificare a modificarii termenului de executie (C1.11) primita de la 
OJPDRP va fi completata si semnata de catre expertul OJPDRP transmisa 
catre SECA/SC, verificata de seful SECA/SC si avizata de catre Director 
Adjunct CRPDRP/Directorul DSC conform limitelor de competenta financiara. 
 
Secţiunea C1.2.5: 

Încetarea contractelor 
 
Atât la nivel central (pentru proiectele peste limita financiara)cât şi la nivel 
regiona (pentru proiectele sub limita financiara ), pentru evidenta situaţiilor 
privind încheierea contractului in termenul stabilit conform contractului cadru, 
art. 2(2), Serviciul Autorizare Plăţi va transmite săptămânal către SECA/SC 
formularul Notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate AP13.1. 

Acest formular indică ultima plată executată către beneficiar şi acest 
document va fi ataşat dosarului administrativ, o copie se va transmite şi 
OJPDRP.  

În cazul în care după finalizarea proiectului, costurile eligibile sunt mai mici 
decât costul total estimat, contribuţia financiară acordată de Autoritatea 
Contractantă se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor efectiv 
realizate de către Beneficiar.  
 
În situaţia în care încetarea contractului este unilaterală sau cu acordul 
părţilor, expertul din cadrul SECA/ Serviciului Contractare va întocmi o Notă 
de aprobare a încetării contractului, in 2 exemplare, în care se vor specifica 
motivele încetării, ce va fi înaintată spre aprobare Directorului CRPDRP/ 
Directorului General APDRP.  
Nota de aprobare a încetării contractului conţinând toate semnăturile va fi 
anexată la dosarul administrativ şi se va transmite la toate directiile si 
serviciile APDRP (DSC-SES-SAP; DPP-SAPRD-SCP,DC-SMER, DCA) si 
CRPDRP(SAP si  OJPDRP) 
Expertul SECA/DSC–SC va transmite beneficiarului în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către Directorului CRPDRP /Directorul 
General Nota de aprobare a încetării contractului inregistrata la secretariatul 
CRPDRP/APDRP. 
 
 
 
 
 
Secţiunea C1.2.6: 

  



 

 

Reconciliere privind situaţia angajamentelor  
şi a contractelor între SMERP-SC-SCP  

 
Reconciliere între SECA/ DSC-SC şi DPP-SCP 
 
În scopul reconcilierii  datelor operate în evidenta SECA/DSC - Serviciul 
Contractare  cu datele operate in evidenta contabila, un expert din cadrul 
Serviciului Contractare nivel central, operează actele pe baza informatiilor 
cuprise in formularul C 1.13 –Registrul privind situatia contractului (contracte 
şi acte adiţionale  sosite şi semnate de beneficiari atât de la CRPDRP –
electronic cât şi de la nivel central) în bazele de date ale măsurilor.   
 
Baza de date cuprinde următoarele  elemente: 
nr. crt./ simbol/ mas/ submăs/licitaţia/an/ reg/ judeţ/ nr.ordine/ data semnării 
contractului/ Durata de execuţie/Solicitant/Titlu proiect/Total valoare 
contractată (total, contribuţie comunitară, contribuţie naţională)/Valoare acte 
adiţionale (total, contribuţie comunitară, contribuţie naţională)/Valoare eligibila  
actuală în urma operării actelor adiţionale (total, contribuţie comunitară, 
contribuţie naţională). 
 
La sfârşitul lunii,  valorile eligibile evidenţiate  de către Serviciul Contabilitate 
Plăţi se reconciliază cu cele operate în bazele de date ale Serviciului 
Contractare, în baza aceloraşi contracte  şi acte adiţionale  sosite şi semnate 
de beneficiari de la nivel regional cât şi de la nivel central, pe măsurile 
respective. 
 
În acest scop  în primele 5 zile lucrătoare  ale lunii următoare celei la care se 
referă reconcilierea Serviciul Contractare efectuează copii ale bazelor de date 
care sunt transmise cu adresa către Serviciul Contabilitate Plăţi în scopul 
confruntării şi punerii de acord a valorilor înregistrate în cadrul celor  două 
evidente.  
 
Rezultatele sunt cuprinse în formularul “Reconciliere lunară a contractelor 
încheiate şi înregistrate contabil la data ....... “ care poartă semnătura şefilor 
de servicii implicate  (Contractare şi Contabilitate) de luare la cunoştinţă si 
confirmare a valorilor înscrise in acest document, precum si a directorilor  
celor doua servicii. 
 
Situaţia contractelor de finanţare si a actelor adiţionale  încheiate de către 
CRPDRP si APDRP cu beneficiari ca urmare a reconcilierii  cu datele înscrise 
in evidenta   contabila se transmit la SCP prin Nota Interna  
 
Şefii de servicii vor fi responsabili pentru coordonarea activităţii  de întocmire  
si păstrare a registrelor electronice si vor păstra  evidente pe suport de hârtie  
pentru situaţia sumelor aprobate/angajate, aferente fiecărei modificări a 
sumelor. 
 
Data la care se refera reconcilierea este ultima  zi lucrătoare din luna pentru 
care se realizează reconcilierea. 
 



 

 

Termenul obligatoriu de finalizare a reconcilierilor intre serviciile Contractare si 
Contabilizare   este data de   10 a  lunii  următoare celei la care se refera 
reconcilierea. 
 
Reconciliere intre SECA/DSC –SC şi SMER. 
 
În conformitate cu procedurile acreditate ale APDRP cu privire la organizarea 
activităţii de monitorizare a angajamentelor, lunar, SECA CRPDRP trimite 
rapoarte către DSC -SC care va face reconcilierea privind angajamentele cu 
Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare Program. 
 
Valorile care se reconciliază  de către Serviciul Contractare  se regăsesc în 
baza de date  reconciliată cu serviciul contabilitate la care se adaugă actele 
(contracte şi acte adiţionale) sosite de la beneficiari şi semnate de către 
aceştia pana la sfârşitul  lunii  la care reconcilierea se refera.   
 
Situaţia  finală astfel operată  de către  Serviciul Contractare   va fi pusa la 
dispoziţia  SMER  atât pe suport de hârtie cat si electronic  fiind    însoţita  si  
de o adresa  de înaintare. 
 
Documentele vor purta semnături ale persoanelor responsabile cu efectuarea 
reconcilierii precum şi a directorilor de direcţii implicate. 
 
Şefii de servicii vor fi responsabili pentru coordonarea activităţii  de întocmire  
şi păstrare a registrelor şi a evidenţelor pe suport de hârtie  pentru situaţia 
sumelor aprobate/angajate, aferente fiecărei modificări a sumelor. 
 
Data la care se referă reconcilierea este ultima zi lucrătoare din luna la care 
se referă reconcilierea. 
 
În această faza reconcilierea se efectuează după data de 25 a lunii următoare 
celei la care se refera reconcilierea dar termenul de finalizare a reconcilierilor 
între serviciile Contractare si Monitorizare, Evaluare şi Raportare este  ultima 
zi  a   lunii  următoare celei la care se referă reconcilierea cu excepţii în cazul 
în care mai târziu sosesc de la beneficiari  acte  semnate in  luna la care se 
referă reconcilierea. 

 
In situaţia in care in urma reconcilierii se vor constata înregistrări necorelate 
intre cele două Directii, se va incheia o Nota interna de reconciliere a 
diferentelor valorice identificate. 

1.3. Autorizarea plăţilor 
 
Scopul procedurii de autorizare a platii este asigurarea unei descrieri detaliate 
a etapelor care trebuie parcurse in vederea verificarii conformitatii, continutului 
si eligibilitatii cererii de plata depuse de beneficiar, precum si autorizarii platii. 
 
Procedura de autorizare a platii cuprinde urmatoarele etape: 
- Depunerea declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de 

plata la Serviciul de Verificare Cereri de Plata 



 

 

 Depunerea si verificarea dosarelor cererilor de plata de Serviciul Verificare 
Cereri de Plata  

 Examinarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente Dosarului Cererii 
de Plata verificat de catre Serviciului Verificare Cereri de Plata  

 Verificarea beneficiarului in Registrul neregularitatilor si in Registrul 
debitorilor 

 Autorizarea platii 
 Verificarea la nivelul SAPRD a dosarelor cererilor de plata  
 Solicitarea transferului la APDRP a fondurilor de la Organismul de 

Coordonare si MAPDR 
 Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul APDRP 
 Primirea extrasului de cont de la Serviciul Efectuare Plati  
 Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii 
 Transferul de la APDRP catre Organismul de Coordonare si MAPDR a 

fondurilor neutilizate 
 Reconcilierea lunara 
 Completarea pistei de audit 
 Finalizarea proiectului 
 Arhivarea dosarelor cererilor de plata  
 

1. Linii generale pentru realizarea planului alternativ de substituire a 
personalului in cadrul SVCP, SAP si SAPRD 

 
In functie de modul de organizare specific al fiecarui serviciu, substituirea 
personalului va fi efectuata tinand cont de urmatoarele principii: 
• respectarea separarii atributiilor  
• substituirile vor fi initiate de seful serviciului si se opereaza in cazul in care 

absenta uneia sau mai multor persoane din cadrul serviciului ar putea 
determina  nerespectarea termenelor din proceduri 

• pentru expertii si seful SVCP/SAP substituirile  vor fi facute astfel: 
o daca in cadrul SVCP/SAP numarul de experti prezenti este mai 

mic de 50% din capacitatea normata, se va asigura functionarea 
SVCP/SAP prin substituirea cu alti experti SVCP/SAP din cadrul 
altor Oficii Judetene/ Centre Regionale, care vor prelua 
activitatile persoanelor substituite. 

o daca in cadrul SVCP/SAP numarul de experti prezenti este mai 
mare sau egal cu 50% din capacitatea normata, dar exista 
personal absent, se va asigura functionarea serviciului prin 
redistribuirea lucrarilor aferente altor experti din cadrul 
serviciului, care vor prelua activitatile persoanelor absente. 

o daca intr-un serviciu absenteaza seful SVCP/SAP, se va asigura 
functionarea serviciului prin substituirea cu unul din expertii din 
serviciu, care va prelua activitatile aferente. In situatia in care 
expertul care preia atributiile sefului SVCP/SAP va trebui sa 
verifice/semneze documente pe care le-a intocmit in perioada 
anterioara, un alt expert din cadrul serviciului va efectua aceasta 
verificare. 

o pentru intreaga perioada cand o persoana substituie o 
persoana, atributiile primei persoane vor fi preluate de alta 



 

 

persoana conform procedurii, asfel incat sa nu existe mai mult 
de o semnatura a aceleiasi persoane pe un document. 

o Fiecare serviciu va prezenta un plan de substituire bazat pe 
principiile mentionate anterior, fiind clar mentionate grupele de 
posibili inlocuitori pentru fiecare persoana si ierarhizarea 
acestora.  

 
În cazul în care, în anumite perioade există o aglomerare de cereri de plată la 
un judeţ/ centru regional se vor atrage în acţiunea de verificare experti din 
celelalte judeţe ale regiunii din cadrul SVCP-OJPDRP/ regiuni din cadrul SAP-
CRPDRP, care vor fi delegaţi în acest scop. Se vor completa în mod 
corespunzător calendarele de activitati.  
 
Numirea expertilor din celelalte judete, componente ale regiunii/ regiuni, se va 
face in baza unui referat aprobat de Directorul General al APDRP, in baza 
propunerii facute de Directorul adjunct OJPDRP/ Directorul CRPDRP ca 
urmare a consultarii cu directorii adjuncti ai OJPDRP-urilor/ directorii 
CRPDRP-urilor implicate. 
 
 pentru experti, sefii de birou si seful de serviciu din cadrul SAPRD 

substituirile  vor fi facute astfel: 
o daca intr-un serviciu numarul de experti prezenti este mai mare 

sau egal cu 50% din  capacitatea normata, dar exista personal 
absent, se va asigura functionarea serviciului prin redistribuirea 
lucrarilor aferente altor experti din cadrul serviciului, care vor 
prelua activitatile persoanelor absente. 

o daca numarul de experti prezenti este mai mic cu 50% din 
capacitatea normala, se va asigura functionarea serviciului prin 
asigurarea de experti din cadrul Directiei Control si Antifrauda, 
care vor prelua activitatile persoanelor absente. 

o daca intr-un serviciu absenteaza seful de serviciu, se va asigura 
functionarea serviciului prin substituirea cu unul din sefii de 
birou, care la randul lor pot fi inlocuiti de catre expertii din 
serviciu, care vor prelua activitatile aferente. In situatia in care 
expertul care preia atributiile sefului de birou va trebui sa 
verifice/semneze documente pe care le-a intocmit in perioada 
anterioara, un alt expert din cadrul serviciului va efectua aceasta 
verificare. 

• pentru directorul DPP substituirea  va fi facuta astfel: 
o daca in directie absenteaza directorul, atributiile Directorului de 

Directie vor fi preluate de Directorul Adjunct Plati Proiecte.  
o daca si Directorul Adjunct Plati Proiecte absenteaza, atributiile 

lui vor fi preluate de Seful Serviciului Autorizare Plati si 
Recuperare Datorii pe aspecte privind autorizarea platii si 
recuperarea datoriilor. 

 
Personalul din cadrul Serviciului Efectuare Plati si Serviciului Contabilizare 
Plati nu poate inlocui personalul din cadrul Serviciului Autorizare Plati si 
Recuperare Datorii. 
 



 

 

2. Controlul activităţii desfăşurate în cadrul SVCP, SAP şi SAPRD 
 

Strategia APDRP privind poziţiile sensibile este de a creşte supervizarea 
adoptând principiul „4 ochi”. 
Personalul APDRP va respecta următoarele reguli :  

1. expertul va comunica cu seful biroului, seful biroului cu seful serviciului, 
seful serviciului cu directorul direcţiei, directorul direcţiei cu directorul 
general adjunct căruia ii este subordonat.  

2. directorul general adjunct va comunica cu directorul general; 
3. când directorul general da sarcini unui angajat din APDRP in mod 

direct, directorul general adjunct si directorul in subordinea cărora se 
afla angajatul vor fi informaţi imediat de către directorul general privind 
sarcinile respective  

 
• Controlul intern este desfasurat de catre seful biroului autorizare plati/ seful 

de serviciu; acest control consta atat in verificarea documentelor intocmite 
de expertii din cadrul serviciului, revizuirea si avizarea acestor documente 
(asa cum este descris in procedura) cat si in realizarea  unui control 
periodic al activitatii desfasurate in cadrul serviciului. 
 

Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează 
verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective. Persoana 
(expert 2) care verifică munca expertului 1 certifică acest lucru prin înscrierea 
unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa 
expertului 1. Dacă nu este de acord cu constatarea expertului 1 şi acesta a 
înscris bifa de exemplu, în coloana „Da” verificatorul său înscrie bifa sa şi în 
coloana „Nu”. Constatarea finala va fi cea a sefului de serviciu. 

 
Controlul intern este asigurat si de Direcţia de Audit Intern din cadrul 
APDRP. 
 

• Controlul extern  
Aplicarea procedurilor va fi controlata de catre autoritatile competente in 
concordanta cu cerintele Comunitatii Europene. Aceste autoritati 
competente sunt: Comisia Europeana si Curtea de Conturi. Acestea au 
dreptul de a transmite agenti sau reprezentanti autorizati pentru a indeplini 
misiuni financiare tehnice sau de auditare in Romania, cit si inspectii legate 
de neregularitati si fraude. 
Astfel de misiuni pot implica o examinare a procedurilor si pot fi inspectii la 
fata locului asupra proiectelor si beneficiarilor.  
Comunitatea Europeana va anunta autoritatile din Romania in ceea ce 
priveste aceste misiuni.  

 
Regula generala: 
• pentru documentele care se transmit in interiorul 

APDRP/CRPDRP/OJPDRP (intre servicii) ele se semneaza de un expert 
si se revizuiesc de seful de serviciu; 

• pentru documentele care se transmit in interiorul APDRP (intre directii ) ele 
se semneaza: de un expert, se verifica de seful de serviciu si directorul 



 

 

directiei (avizeaza) sau de directorul adjunct al directiei plati proiecte (cand 
lipseste directorul directiei plati proiecte); 

• pentru documentele care se transmit in afara  APDRP: 
o copia care ramane este semnata: de un expert, verificata de 

seful de serviciu, avizata de Directorul Adjunct al Directiei Plati 
Proiecte, Directorul Directiei si, Directorul General Adjunct Plati, 
Directorul General al APDRP; 

o Originalul care pleaca este semnat de directorul general si va fi 
aplicata stampila APDRP. 

• pentru documentele care se transmit in afara  CRPDRP/ OJPDRP:  
o copia care ramane este semnata: de un expert, avizata de sef,   

Directorul CRPDRP/ Directorul Adjunct al OJPDRP; 
o Originalul care pleaca este semnat de Directorul CRPDRP/ 

Directorul Adjunct al OJPDRP si va fi aplicata stampila 
CRPDRP/ OJPDRP. 

 
Etapa AP0:  

Depunerea Declaraţiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor 
Cererilor de Plată la Serviciul de Verificare Cereri de Plată 

 
      1.  Înregistrarea contractelor de finanţare 
 
După încheierea contractelor de finanţare intre Agentia de Plaţi pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit si beneficiari, Serviciul de Autorizare Plaţi – 
CRPDRP, respectiv seful serviciului, primeşte de la Serviciul Evaluare, 
Contractare, Achiziţii - CRPDRP, copiile Contractelor cadru de finanţare ale 
beneficiarilor cu Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si 
Bugetele indicative - anexa la Contractele de finanţare.  
 
De asemenea, Serviciul Evaluare, Contractare, Achiziţii va transmite 
Serviciului Autorizare Plaţi copiile actelor adiţionale la Contractele de 
finanţare. 
 
SAP va transmite la SVCP-ul din cadrul fiecarui OJPDRP implicat in 
implementarea proiectelor respective, documentele menţionate mai sus, in 
maxim 3 zile calendaristice din momentul primirii lor de la SECA.  
 
De asemenea, DSC va transmite la DPP-SAPRD copiile contractelor de 
finanţare, precum si actele adiţionale aferente acestor contracte. 
 
Seful SAP/SVCP repartizează Contractele de finanţare experţilor verificatori in 
aceeasi zi in care acestea au fost primite. Expertul care a preluat Contractul 
de finanţare deschide, pentru fiecare beneficiar/contract Dosarul Administrativ 
al cererilor de plata al beneficiarului unde se introduc toate documentele 
constituite pentru acelaşi beneficiar, pe parcursul desfăşurării procedurii de 
autorizare plati.  
 

2. Transmiterea dosarelor de achiziţii  
 



 

 

Dupa avizare, SAP - CRPDRP va primi de la SECA, dosarele de achiziţii 
bunuri, servicii si lucrări avizate pentru achiziţiile publice, insotite de Fisele de 
avizare a procedurii de achizitii publice ACP 0.8,  care vor fi transmise la 
SVCP-OJPDRP. Pentru achiziţiile privind selecţiile de oferte, dosarele de 
achiziţie avizate se primesc la SVCP de la Serviciul Verificare Selecţie Oferte, 
care le va trimite si la SAP - CRPDRP. Acestea vor fi preluate de seful de 
serviciu si repartizate expertului căruia i-a fost repartizat si Contractul de 
finanţare. SAP va trimite la SAPRD dosarele de achiziţie doar pentru DCP ale 
caror valori depasesc limita competentei financiare.  
 
       3. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata 
 
Beneficiarii privati pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente 
investiţiei in maxim doua transe de plata, iar beneficiarii publici pot solicita 
decontarea cheltuielilor efectuate aferente investiţiei in maxim trei transe de 
plata. 
 
Beneficiarii pot depune la SVCP-OJPDRP Declaraţiile de eşalonare a 
depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1, in maxim 30 de zile de la 
semnarea Contractului de finanţare cu Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit. Acestea sunt primite de seful SVCP si repartizate expertului 
căruia i-a fost repartizat contractul de finanţare in aceeasi zi in care acestea 
au fost primite.  
 
Declaraţiile de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 sunt 
înregistrate de expert in Registrul de corespondenta R1 si in Registrul privind 
previziunea depunerii Dosarelor Cererilor de Plata R2.  
 
„Rectificarea” Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 
Plata AP 0.1 se face in condiţiile prelungirii termenului de depunere a 
Dosarului Cererii de Plata sau solicitării unei valori mai mici aferente transei 
fata de datele menţionate in Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor 
Cererilor de Plata AP 0.1.     
 
Orice modificare (prelungire termen sau micşorare valoare) a Declaraţiei de 
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 se va face numai in 
condiţii excepţionale, in baza unui Memoriu justificativ si aprobate de 
OJPDRP.  
 
In baza rezoluţiei Directorului Adjunct al OJPDRP, beneficiarul va fi informat, 
despre acceptarea/refuzul Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor 
Cererilor de Plata  AP 0.1 „Rectificata”, prin transmiterea pe fax catre 
beneficiar a copiei acestui document cu rezolutia directorului.  
 
In cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plata in 
termene mai scurte decât cele prevăz ute in Declaraţia de eşalonare AP 0.1 
sau de valori mai mari decât valoarea transei conform Declaraţiei de 
eşalonare AP 0.1, acesta va depune la SVCP-OJPDRP, odată cu Dosarul 
Cererii de Plata, o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 



 

 

Plata AP 0.1 „Rectificată”, fără a fi nevoie in acest sens de un accept din 
partea Directorului Adjunct al OJPDRP. 
 
La sfarsitul fiecarei saptamani, Declaratiile de esalonare AP 0.1 acceptate de 
catre OJPDRP, se scaneaza si se transmit in format electronic prin retea de 
seful de serviciu SVCP la SAP. Seful de serviciu SAP le va centraliza si le va 
transmite la DPP – Serviciul Contabilizare Plati in vederea realizarii 
previziunilor. 
 
      4. Descoperirea unei neregularităţi 
 
In cazul descoperirii unei neregularităţi experţii verificatori vor întocmi Nota de 
de descoperire a unei neregularitati si de fundamentare pentru desfasurarea 
unui control IRD 0.1 care va fi analizata si revizuita de seful de serviciu si 
avizata de către directorul OJPDRP/ CRPDRP/ DPP. In cazul descoperirii 
unei plăţi in exces, experţii verificatori SAP si SAPRD vor întocmi Raportul 
privind descoperirea unei plăţi in exces IRD 0.2, care va fi verificat si revizuit 
de seful de serviciu si avizat de directorul CRPDRP/ DPP. 
 
Documentele întocmite la nivel judeţean si regional vor fi la transmise SAPRD 
pentru a fi analizate de seful SAPRD si directorul DPP, urmând ca ulterior sa 
fie trimise spre aprobare Directorului General al APDRP. Raportul privind 
descoperirea unei plăţi in exces IRD 0.2 trebuie transmis Directiei Plati 
Proiecte in maxim 2 zile lucratoare de la descoperirea platii in exces. 
 
In urma analizei neregularităţii semnalate, Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit va putea solicita suspendarea evaluării cererii de plata pana 
la clarificarea/soluţionarea situaţiei, in funcţie de natura neregularităţii. 
 
Formularele se regasesc in Sectiunea Formulare Recuperare Debite. 
 
Etapa AP1: 
 

Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata 
la Serviciul Verificare Cereri de Plata 

 
In conformitate cu Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de 
plata AP 0.1, beneficiarul trebuie sa depună Dosarul Cererii de plata la SVCP-
OJPDRP, respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea din 
formularul Declaraţia de eşalonare AP 0.1). Termenul limita pentru depunerea 
cererii de plata este verificat prin raportarea datei curente de depunere a 
cererii de plata cu luna corespunzătoare transei, aşa cum este menţionat in 
formularul Declaraţia de eşalonare AP 0.1. 
 
După ce beneficiarul depune cererea de plata, seful de serviciu o primeşte, o 
înregistrează in Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3 si 
completează cartuşul I din formularul Cererii de Plata AP 1.1 in prezenta 
beneficiarului. Pe formularul Cererii de Plata AP 1.1 completat, beneficiarul va 
scrie de mana „Am luat la cunoştinţa”, iar o copie a formularului va fi înmânata 
acestuia. 



 

 

 
Seful de serviciu repartizează DCP expertului care a preluat si documentele 
iniţiale aferente beneficiarului respectiv (contract de finanţare, dosare de 
achiziţie etc.). De asemenea, seful SVCP va tine evidenta verificărilor 
realizate de fiecare expert din cadrul serviciului intr-un Calendar pentru 
verificarea de SVCP dosarelor cererilor de plata AP 1.9.  
 
Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la OJPDRP, intr-un 
exemplar pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic Declaraţia 
de cheltuieli AP 1.2 si situaţiile de lucrări. Dosarul Cererii de Plata va cuprinde 
următoarele documente: 
 
1. Cererea de plata 
2. Declaratia de cheltuieli va avea atasate: 

- Copiile facturilor; 
- Copiile  documentelor de plata; 
- Copiile extraselor de cont; 
- Copiile Adeverinţei ISC 0,1% si Adeverinţei ISC 0,7% (unde este 
cazul); 
- Copiile altor tipuri de Adeverinţe (in cazul eliberării acestora de către 
consiliile locale/judeţene sau alte instituţii pentru avize, acorduri, 
autorizaţii etc.); 

3. Garanţia de buna execuţie pentru lucrări/servicii (unde este cazul); 
4. Certificatele de scutire de TVA pentru servicii, bunuri si lucrări (unde este 

cazul); 
5. Autorizaţia de construire (unde este cazul); 
6. Raportul de execuţie; 
7. Sumarul Certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip 

EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaraţia exportatorului 
autorizat;  

8. Copiile Certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor 
sau documentelor comerciale cu declaraţia exportatorului autorizat; 

9. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziţionate; 
10. Copiile Declaraţiilor vamale (pentru bunurile din import); 
11. Ordinul de începere al lucrărilor (unde este cazul); 
12. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al 

investiţiei conţinând poziţiile bornele topografice (unde este cazul); 
13. Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor (unde este cazul); 
14. Procesele verbale de receptie calitativa, de lucrări ascunse, pe faze 

determinante (unde este cazul); 
15. Procesele  verbale de recepţie la terminarea lucrărilor (la  ultima cerere de 

plata - unde este cazul); 
16. Procesele verbale de predare – primire, de recepţie a bunurilor 

achiziţionate si de punere in funcţiune a bunurilor achiziţionate (unde este 
cazul); 

17. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate (unde este 
cazul); 

18. Situaţiile de plata pentru lucrările executate si centralizatoarele situaţiilor 
de plata (unde este cazul); 

19. Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul); 



 

 

20. Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect (unde este cazul); 
21. Autorizaţiile verificatorilor de proiect (unde este cazul); 
22. Autorizaţia dirigintelui/inspectorului de şantier (unde este cazul); 
23. Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar; 
24. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului;  
25. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 
 
Documentele din Dosarul Cererii de Plata vor fi scanate si transmise in format 
electronic prin retea la SAP-CRPDRP dupa declararea „conforma” a Cererii 
de plata de catre expertii SVCP. De asemenea, toate documentele generate 
de experţii verificatori, precum si informaţiile suplimentare vor fi scanate si 
transmise in format electronic prin retea la SAP. Toate documentele originale 
vor fi păstrate la locaţia unde au fost primite sau elaborate. Pentru 
documentele întocmite de experţii SVCP se va întocmi un Dosar administrativ. 
 
In cazul in care expertul însărcinat cu verificarea cererilor de plata lipseşte 
sau îndeplineşte alte atribuţii specifice serviciului, neputându-se aplica 
matricea de înlocuire, seful SVCP va decide care este expertul care va 
instrumenta Dosarul Cererii de Plata. 
Daca exista termene depăşite de depunere a cererii de plata, expertul va 
notifica beneficiarul sa depună cererea de plata nu mai târziu de 15 zile 
lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de 
depunere a cererii de plata AP 0.2. 
 
Notificările sunt transmise sub forma de scrisoare cu confirmare de primire si 
vor fi înregistrate in Registrul de corespondenta R1. 
 
Daca beneficiarul nu răspunde in termen de 15 zile lucrătoare si nu exista 
nota de prelungire a termenului de depunere a cererii de plata, expertul SVCP 
va semnala  neregularitatea. 
 
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata 
trebuie sa fie mai mare sau egala cu 20% (pentru beneficiarii publici), 
respectiv 30% (pentru beneficiarii privati) din valoarea totala eligibila a 
proiectului. 
Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aibă opis, iar documentele pe care le 
conţine trebuie numerotate, semnate si stampilate cu menţiunea “Program 
FEADR” si “conform cu originalul” de către reprezentantul legal (tehnic) al 
proiectului; referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la 
care se afla documentele din dosar. 
 
Expertul verificator va certifica prin data, semnătura si stampila existenta 
documentelor din Dosarul Cererii de Plata.  
 
Formularul - Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 este alcătuit din 
următoarele secţiuni: 

Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate 
Dosarului Cererii de Plata  
Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ 
procedurale 



 

 

 
Expertul/ experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului legal/tehnic al 
proiectului conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata  
completând Secţiunea A1, din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 
(ex. existenta si completitudinea documentelor ataşate DCP), semnând si 
stampilând cu stampila personalizata a expertului care a făcut verificarea 
acestor documente. 

Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre expert a casutelor inscrise in 
dreptul fiecarei cerinte din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 (da/ 
nu/ nu este cazul). Aceasta este revizuita de catre Seful SVCP si semnata de 
beneficiar (reprezentant legal/tehnic) pentru luare la cunostinta. Fisa de 
verificare tehnica si financiara AP 1.6 este emisa in doua exemplare, unul 
care ramane la SVCP si altul pentru beneficiar. 

Când se face verificarea documentelor in prezenta beneficiarului, iar unele 
elemente din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 - Secţiunea A1 
sunt bifate cu „Nu” deoarece documentele respective nu corespund din punct 
de vedere al conformităţii, experţii SVCP vor solicita beneficiarului ca pana cel 
târziu la vizita pe teren sa prezinte aceste documente.  
 
Exemplarul care se transmite beneficiarului este semnat de Directorul adjunct 
OJPDRP. 
 
Rezultatul verificării cererii de plata poate sa fie: 

- „conforma”, caz in care expertii SVCP pot trece la verificarea conditiilor 
contractuale conform Sectiunii A2 din Fisa de verificare tehnica si 
financiara AP 1.6. 

- „neconforma”, in cazul in care in urma verificarii se constata ca exista 
neconcordante intre documentele prezentate de beneficiar (este bifata 
casuta „Nu”) sau se considera ca beneficiarul nu poate prezenta 
documente relevante pentru transa de plata respectiva pana la vizita 
pe teren a expertilor SVCP. In acest caz dosarul cererii de plata se 
returneaza beneficiarului, care trebuie sa il redepuna in conditiile in 
care are dosarul cererii de plata complet. 

 
La verificarea in birou, in cazul in care sunt necesare informaţii suplimentare, 
experţii SVCP vor întocmi Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare 
AP 1.12. Beneficiarul trebuie sa prezinte documentele pana la vizita pe teren.  
 
In momentul primirii din partea beneficiarului a documentelor solicitate prin 
Scrisoarea de informaţii suplimentare AP 1.12, acestea se înregistrează in 
Registrul de corespondenta R1. 
 
Sarcinile si obiectivele acestor verificării este de a controla munca realizata 
(starea fizica a investiţiei) si declarata de către beneficiar.  

 
Experţii SVCP vor face încadrările pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate de 
beneficiar si autorizate la plata completând Pista de buget.  
 



 

 

Datele necesare pentru completarea Anexei la Raportul SVCP AP 1.7 vor fi 
preluate din Declaratia de cheltuieli AP 1.2 primita in format electronic de la 
beneficiar. 
 
Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor, se evidentiaza in Fisa 
de verificare tehnica si financiara AP 1.6, in Raportul SVCP AP 1.7 asupra 
verificării DCP, precum si in Anexa la Raportul SVCP AP 1.7. Fisa de 
verificare AP 1.6 si Anexa la Raportul SVCP AP 1.7 se vor prezenta 
Beneficiarului, care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta. In acest 
caz expertii vor bifa col. DA. Refuzul de semnare se consemneaza prin 
aplicarea bifei in col. NU, iar situatia genereaza neregularitate. 

Dupa incheierea verificarii DCP, expertii SVCP pot declara Cererea de plata: 

• Neeligibila, caz in care se va transmite beneficiarului Notificarea 
beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.8. Acest formular se 
intocmeste de expertul SVCP, se verifica de seful SVCP si se aproba 
de Directorul adjunct OJPDRP; 

• Eligibila, caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de 
expertii verificatori va fi transmis in format electronic la SAP-CRPDRP. 

Timpul necesar pentru verificarea conformitatii DCP este de o zi, iar pentru 
verificarea conditiilor administrativ procedurale este de maxim 10 zile 
lucratoare, ceea ce presupune si transmiterea/primirea informatiilor 
suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. Acest termen cuprinde si 
cele trei zile de reprogramare a reverificarii (in cazul neprezentarii 
beneficiarului la data si locul de implementare a proiectului). 
 
 
Etapa AP2: 

 
Examinarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente  

Dosarului Cererii de Plata  
verificat de către Serviciului Verificare Cereri de Plata 

 
 
După primirea de SAP a Dosarului Cererii de Plata însoţit de documentele 
rezultate in urma verificării acestuia, acesta este repartizat experţilor 
verificatori, care vor completa Fisa de verificare a documentelor aferente 
dosarului cererii de plata verificat de SVCP AP 2.1, pe care o semnează, 
stampilează si o înaintează sefului SAP – CRPDRP pe care o revizuieşte. 
 
Fisa de verificare a documentelor aferente dosarului cererii de plata verificat 
de SVCP AP 2.1  este alcătuita din următoarele secţiuni: 

• Secţiunea A – Verificarea documentelor întocmite de SVCP; 
• Secţiunea B1 – Verificarea facturilor; 
• Secţiunea B2 – Verificarea documentelor de plata; 
• Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont; 
• Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. 

 



 

 

Expertul SAP va face încadrările in linii bugetare completând Pista de buget. 
 
In urma încheierii verificării, expertul completează secţiunea C, menţionând 
cheltuielile solicitate la plata de beneficiar, precizând valoarea facturilor si 
adeverinţelor (fără taxe recuperabile), precum şi cheltuielile eligibile admise 
de SAP. 
 
După incheierea verificării DCP, expertii SAP vor intocmi Certificatul de Plata 
AP 4.1  doar pentru Dosarele Cererilor de Plata ale caror valori sunt cel mult 
egale cu valoarea limitei de competenta financiara. 
 
După incheierea verificării DCP, cele ale caror valori depasesc valoarea limitei 
de competenta financiara, se vor transmite la SAPRD in vederea verificarii si 
intocmirii Certificatului de Plata AP 4.1. 
 
Timpul necesar instrumentarii DCP este de maxim 5 zile lucratoare, ceea ce 
presupune transmiterea/ primirea informatiilor suplimentare.  
 
Etapa AP3: 

 
Verificarea beneficiarului in Registrul Neregularitatilor si in Registrul 

Debitorilor 
 
Expertul SAP/SAPRD care a verificat dosarul cererii de plata, verifica daca 
beneficiarul apare inscris in Registrul neregularitatilor IRD 1.1 si in Registrul 
Debitorilor IRD 3.2 in cazul in care exista sesizari pentru beneficiarul respectiv 
sau este debitor catre APDRP, completand  Fisa de verificare a debitelor AP 
3.1 in modul urmator: 

• Nr. fisei de verificare a debitelor care va prelua numărul certificatului de 
plata aferent; 
• Data, care va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent cererii de 
plata; 
• Numele beneficiarului; 
• Codul cererii de plata.  
 

1. In cazul in care beneficiarul nu are datorii către APDRP se bifează 
căsuţa – nu are de restituit datorii către APDRP. 

2. In cazul in care beneficiarul are datorii înscrise in Registrul 
neregularităţilor IRD 1.1 si Registrul debitorilor IRD 3.2 ca având de 
restituit o suma către APDRP se bifează căsuţa – are debit către APDRP 
si completează suma pe care acesta o are de restituit. 

 
Registrul neregularităţilor IRD 1.1 si Registrul debitorilor IRD 3.2 pot fi 
accesate atât de experţii SAP, cat si SVCP, fiind actualizat zilnic de către 
SAPRD.  
Expertul care a efectuat aceasta verificare semnează Fisa de verificare a 
debitelor AP 3.1 si apoi o înaintează sefului de serviciu pentru revizuire si 
aprobare. 
 



 

 

Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 trebuie completata in aceeaşi zi cu 
Certificatul de plata AP 4.1 si Fisa de recuperare a debitului AP 3.2. 
 
Fisa de recuperare a debitului AP 3.2 se întocmeşte si semnează de expertul 
SAP/SAPRD si se revizuieşte de către seful SAP/SAPRD.  
 
Etapa AP4: 
 

Autorizarea Plăţii 
 

Certificatele de plata AP 4.1 intocmite intre 1-31 ale lunii se completeaza 
folosindu-se rata de schimb EUR/RON din penultima zi lucratoare a lunii 
precedente, publicata de catre Banca Centrala Europeana pe pagina sa de 
web la ora 14:15 C.E.T. 

 
Pe baza Fisei de verificare a documentelor aferente dosarului cererii de plata 
verificat de SVCP AP 2.1/ Fisei de verificare a DCP pe esantion AP 5.1 si a 
Fisei de verificare a debitelor AP 3.1 expertul din cadrul SAP/SAPRD 
elaboreaza Certificatul de plata AP 4.1. Acesta este revizuit de seful 
SAP/SAPRD si avizat de Directorul CRPDRP/DPP. In aceeasi zi in care a fost 
emis certificatul de plata AP 4.1 se elaboreaza de catre expertul SAP/ SAPRD 
Ordonantarea de Plata AP 4.2, care este semnata de seful SAP/SAPRD. 
 
Sprijinul acordat beneficiarilor programelor FEADR variaza in functie de 
masura. 

Prin verificarea Registrului neregularitatilor si completarea  Fisei de verificare 
a debitelor AP 3.1 pot apare doua cazuri:  

1. Beneficiarul nu are datorii inscrise in Fisa de verificare a debitelor 
AP 3.1 

2. Beneficiarul are datorii inscrise in Fisa de verificare a debitelor AP 
3.1 

 
1. In cazul in care beneficiarul nu are datorii inscrise in Fisa de verificare a 

debitelor AP 3.1 
 
Certificatul de plata AP 4.1 se va completa astfel: 

- Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul 
Certificatelor de Plata R4 

- Data – data  înregistrării din Registrul Certificatelor de Plata R4  
- Codul contractului de finanţare  
- Codul cererii de plata 
- Data înregistrării cererii de plata 
- Numele beneficiarului  
- Banca beneficiarului (sucursala si judeţul) 
- Adresa băncii  
- Contul bancar al beneficiarului (IBAN) 

 



 

 

2. In cazul in care beneficiarul are datorii catre APDRP, in baza Fisei de 
verificare a debitelor AP 3.1 se va completa formularul Fisa de recuperare a 
debitului AP 3.2. Acest formular va fi atasat la Certificatul de plata AP 4.1. 
 
In acest caz sunt doua situatii: 
a) valoarea debitului din Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 este mai mic 

decat suma inscrisa in Certificatul de plata AP 4.1; 
b) valoarea debitului din Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 este mai mare 

sau egala cu suma inscrisa in Certificatul de plata AP 4.1. 
 

a) In cazul in care valoarea debitului din Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 
este mai mic decat suma inscrisa in Certificatul de plata AP 4.1: Certificatul de 
plata AP 4.1 se intocmeste ca si in cazul pct. 1 de mai sus in care beneficiarul 
nu are datorii, dupa care se completeaza  cu urmatoarele randuri:  

• VALOAREA DATORIEI (debit plus penalitati) – se inscrie valoarea 
totala in RON si EUR din Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 si valorile 
defalcate pe contributia comunitara si nationala 

• REST DE PLATA –  
- Pentru valoarea totala in RON se va inscrie diferenta dintre col. 

2 a Certificatului de plata AP 4.1 si Valoarea datoriei in RON 
inscrisa in randul de mai sus  

- Pentru valoarea totala in EUR se va inscrie diferenta dintre col. 
7 si valoarea datoriei in EUR inscrisa in randul de mai sus a 
Certificatului de plata AP 4.1 

       -  se vor inscrie valorile defalcate pe contributia comunitara si 
nationala 
 

b) In cazul in care valoarea debitului din Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 
este mai mare sau egala decat suma inscrisa in Certificatul de plata AP 4.1. 
Certificatul de plata se intocmeste ca si in cazul pct. 1 de mai sus dupa care 
se completeaza cu urmatoarele randuri: 

• VALOAREA DATORIEI (debit plus penalitati) – se inscrie valoarea in 
RON si EUR din Fisa de verificare a debitelor AP 3.1  

• REST DE PLATA – va fi valoarea 0 
 
Ordonantarea de Plata AP 4.2 se va completa astfel: 

- Numărul ordonantarii de plata – trebuie sa fie acelasi cu numărul 
certificatului de plata 

- Data – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata  
- Nr/ data angajamentului legal – se completeza codul contractului de 

finantare si data semnarii acestuia de ambele parti  
- Suma datorata beneficiarului (RON) – se va prelua din Certificatul de 

Plata 
- Avansuri acordate si retinute beneficiarului – se va completa cu 

valoarea datoriei mentionata in Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 
- Suma de plata (RON) – diferenta dintre suma datorata beneficiarului 

si avansurile acordate si retinute beneficiarului 
- Suma in valuta 
- Cursul valutar 



 

 

- Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente 
contributiilor CE si BS in RON  

- Numele si adresa beneficiarului 
- Contul beneficiarului 
- Banca beneficiarului 
- Codul Fiscal al beneficiarului 
- Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1si 3) 

se completeaza de Serviciul Contabilitate Plati din cadrul Directiei 
Plati Proiecte 

 
Numele beneficiarului, codul fiscal al beneficiarului, banca beneficiarului, 
adresa beneficiarului si contul bancar mentionate in Certificatul si 
Ordonantarea de Plata trebuie sa fie aceleaşi din:  

• Contractul de finanţare/ Note de schimbare cont; 
• Cererea de plata;  

 
Ordonantarea de Plata AP 4.2 se semneaza si dateaza de seful SAP/SAPRD 
la rubrica „Compartiment de Specialitate”, de seful SCP la rubrica 
„Compartimentului de Contabilitate”, de reprezentantul Compartimentului 
Financiar Preventiv Propriu de la nivel central, precum si de ordonatorul de 
credite. 
 
Certificatele de Plata AP 4.1 care vor fi incluse in Cererea de Fonduri vor 
avea mentiunea „Bun de plata” a expertilor CFPP de la nivel regional/ central. 
Certificatele de Plata AP 4.1 intocmite la nivel regional vor fi supuse vizei 
CFPP inainte ca acestea sa fie transmise la SAPRD. 
 
După întocmire, Certificatul de Plata AP 4.1 se înregistrează in Registrul 
Certificatelor de plata R4. Fiecare Centru Regional, precum si SAPRD va 
avea un Registru al certificatelor de plata R4. Certificatul de Plata AP 4.1 
elaborat de experţii SAP va avea codificarea: CR – număr centru 
regional/număr certificat de plata si data înregistrării (Ex: CR – 1/1-
01.06.2006), iar cel elaborat de experţii SAPRD va avea codificarea AP - 
număr certificat de plata si data înregistrării (Ex: AP – 1/01.06.2006) 
După semnare, Certificatul de plata AP 4.1 si Fisa de recuperare a debitului 
AP3.2 (in cazul in care exista debite) se înregistrează in Registrul plaţilor 
autorizate R5.  
 
După autorizarea plăţii prin întocmirea si semnarea Certificatului de Plata AP 
4.1 si a Ordonantarii de Plata AP 4.2, documentele întocmite la nivelul SAP 
sunt scanate si transmise la SAPRD împreuna cu cele elaborate la nivel 
judeţean. Certificatele si Ordonanţările de Plata vor fi transmise in anexa la 
Centralizatorul Certificatelor de Plata AP 6.1. Ulterior, Certificatul de Plata AP 
4.1 si Ordonanţarea de Plata AP 4.2, Fisa de verificare a debitelor AP 3.1, 
Fisa de recuperare a debitului AP 3.2 (după caz) si Pista de audit, vor fi 
transmise in original prin posta rapida/curier la SAPRD.  
 
Etapa AP5: 
 

Verificarea la nivelul SAPRD a Dosarelor Cererilor de Plata  



 

 

 
 
A) Verificarea Dosarelor Cererilor de Plata de catre Biroul Autorizare 
Plati 
 
După primirea de SAPRD a Dosarului Cererii de Plata a carui valoare 
depaseste limita de competenta financiara, însoţit de documentele rezultate in 
urma verificării acestuia, acesta este repartizat experţilor verificatori, care vor 
completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAPRD AP 5.1, pe 
care o semnează, stampilează si o înaintează sefului SAPRD pe care o 
revizuieşte. 
 
Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAPRD AP 5.1 cuprinde 
următoarele secţiuni: 

• Secţiunea A – Verificarea documentelor din Dosarul Cererii de Plata  
• Secţiunea B1 – Verificarea facturilor 
• Secţiunea B2 – Verificarea documentelor de plata  
• Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont 
• Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise 

 
Experţii SAPRD vor face evaluarea din punct de vedere documentar a 
Dosarului cererii de plata. Daca in urma verificării documentare, se constata o 
serie de neconcordante, seful SAPRD stabileşte daca se impune solicitarea 
de informaţii suplimentare si/sau verificarea pe teren. 
 
Daca se alege opţiunea solicitării de informaţii suplimentare se va utiliza 
pentru aceasta Scrisoare de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.12. 
Fisa de verificare AP 5.1 se va completa pentru acele puncte de verificare 
pentru care s-a considerat necesara solicitarea de informaţii suplimentare, 
urmând ca după primirea informaţiilor suplimentare sa fie elaborata o noua 
Fisa de verificare AP 5.1. 
 
Daca se considera necesara si verificarea pe teren, Seful SAPRD va întocmi 
Delegaţia AP 5.2 privind efectuarea vizitei pe teren pentru doi experţi care vor 
efectua vizita pe teren. Delegaţia trebuie avizata de Directorul Direcţiei Plaţi 
Proiecte si aprobata de Directorul General al APDRP. 
 
Unul din cei doi experţi delegaţi întocmeşte formularul Înştiinţarea 
beneficiarului privind vizita pe teren AP 5.3. După ce acesta este semnat de 
către Seful de serviciu si avizat de Directorul Plaţi Proiecte, formularul este 
trimis prin posta (priori-post) cu confirmare de primire, urmând sa fie 
retransmis de către beneficiar/reprezentantul legal/tehnic. 
 
Rezultatul vizitei pe teren va fi consemnat in Raportul privind verificarea 
Dosarului Cererii de Plata de SAPRD AP 5.4 care trebuie verificat de Seful 
SAPRD si avizat de Directorul Direcţiei Plaţi Proiecte. După aprobarea sefului 
SAPRD experţii vor completa punctele din Fisa de verificare AP 5.1 pentru 
soluţionarea cărora a fost considerata necesara verificarea pe teren. 
 



 

 

Rezultatul verificării este consemnat in Secţiunea C a Fisei de verificare a 
dosarului cererii de plata pe eşantion AP 5.1. In caz de neeligibilitate motivaţia 
este menţionata in rubrica „Observaţii” din cadrul Fisei de verificare a 
dosarului cererii de plata pe eşantion AP 5.1.  
 
Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de 
verificare AP 5.1, semnează aceasta fisa in spaţiul corespunzător după care o 
transmite pentru verificare unui alt expert nominalizat de seful serviciului. Cel 
de-al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP 5.1. După ce 
Fisa de verificare AP 5.1 este întocmita de către Expertul 1, verificata de către 
Expertul 2, Seful SAPRD verifica daca toate rubricile sunt completate de către 
ambii experţi si verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata. 
In cazul in care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, seful 
SAPRD va relua verificarea asupra punctelor de divergenta.  
 
In urma incheieri verificarii de catre SAPRD, exista doua tipuri de concluzii: 

a. In cazul in care concluzia SAPRD indica eligibilitatea cererii de plata 
experţii SAPRD intocmesc Certificatul de Plata AP 4.1 ce va fi inclus in 
Cererea de fonduri; 
b. In cazul in care concluzia SAPRD indica neeligibilitatea cererii de 
plata, beneficiarul va fi instiintat cu Notificarea beneficiarului cu privire 
la refuzul platii AP 1.8. Centrele Regionale implicate in verificarea 
acestor dosare cereri de plata vor primi o copie a acestui document 
scanat, in format electronic in retea. 

 
Termenul necesar instrumentarii DCP este de maxim 5 zile lucratoare, ceea 
ce presupune transmiterea/ primirea informatiilor suplimentare si realizarea 
vizitei pe teren. 
 
B) Verificarea pe esantion a Dosarelor Cererilor de Plata de catre Biroul 
Analiza de Risc 
 
SAPRD prin intermediul Biroului Analiza de Risc va evalua un eşantion de 
proiecte dintre cele evaluate de SVCP-OJPDRP si SAP-CRPDRP. Scopul 
acestei evaluări suplimentare este ca APDRP sa verifice modul de respectare 
a procedurii de autorizare plăţi de către SVCP si SAP si implicit sa se asigure 
de aplicarea unitara a procedurii de autorizare, in condiţiile in care verificarea 
cererilor de plata a fost descentralizata la nivelul OJPDRP si CRPDRP. 
Verificarea de către SAPRD va fi efectuata numai după finalizarea autorizării 
la nivelul CRPDRP prin întocmirea certificatului de plata AP 4.1. Verificarea 
prin sondaj se realizează pe Fisa de verificare a dosarului cererii de plata pe 
eşantion AP 5.1. 
 
Regulile privind modul de stabilire a listei proiectelor care vor fi verificate de 
catre SAPRD sunt urmatoarele: 
 

• pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion, certificatele de 
plata aferente acestora, vor fi incluse in Cererea de fonduri numai dupa 
verificarea detaliata a dosarelor cererilor de plata; 



 

 

• daca este cazul, pot fi efectuate verificari asupra unor anumite proiecte, 
la dispozitia Directorului Directiei Plati Proiecte sau cu aprobarea 
Directorului General. 

 
In stabilirea eşantionului se va tine cont de dosarele cererilor de plata aflate la 
Serviciul Autorizare Plăţi din cadrul Centrelor Regionale, după ce 
documentele au fost verificate de către experţii din cadrul Serviciului Verificare 
Cereri de Plata. 
 
Eşantionul va fi întocmit de seful SAPRD dupa fiecare Cerere de fonduri, in 
funcţie de condiţiile de derulare a procesului de verificare a dosarului cererii 
de plata. In stabilirea eşantionului se vor prezenta datele de începere si de 
finalizare a verificării dosarelor cererilor de plata de către experţii SAPRD.  
 
In stabilirea esantionului vor fi incluse DCP existente la SAP ale caror valori 
sunt sub limita de competenta financiara, pentru care vor fi intocmite si 
transmise Certificatele si Ordonantarile de Plata. 
 
Totodata, in Nota care se va prezenta Directorului General in vederea 
aprobarii esantionului, se vor mentiona toate aspectele importante care se vor 
lua in considerare in analiza de risc. 

 
Modelul analizei de risc 

 
Pasul 1. Stabilirea numărului total de cereri de plata care vor fi incluse in 
eşantion, luând in considerare neregularităţile identificate la verificările 
anterioare. 
 
Pentru efectuarea controlului se va lua in calcul un procent de 5% din 
dosarele cererilor de plata din fiecare regiune si pe fiecare măsura, la care se 
adaugă procente diferite in funcţie de numărul si tipul de neregularităţi 
identificate de SAPRD privind modalitatea de verificare a dosarelor cererilor 
de plata de către experţii SVCP si SAP. 
 
In acest fel, SAPRD se asigura, pe de-o parte ca vor fi verificate dosarele 
cererilor de plata care au fost instrumentate de experţii SAP din toate 
regiunile, iar pe de alta parte ca orice neregularitate identificata anterior 
impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de plata. 
 
Pasul 2. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si 
determinarea gradului de risc pentru fiecare dosar  
 
Pentru ca SAPRD sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor 
efectuate la nivel regional, s-a considerat ca se vor utiliza maxim 5 factori de 
risc care vor avea ponderi diferite si vor conţine punctaje cuprinse intre 0 – 5, 
in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat. 
 
A. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata  
 



 

 

Nr.Crt. Factor de risc Pondere 
1 Transa de plata 20 % 
2 Numărul Dosarelor repartizate/ expert  SVCP 25 % 
3 Experienţa expertului SVCP 15 % 
4 Numărul dosarelor repartizate/expert SAP 25% 
5 Experienţa expertului SAP 15% 
 
 
B. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc 
 

Factor de risc Punctaj 
 
1. TRANSA DE PLATA (20%) 
 
Ultima transa 5 
Transa intermediara 3 
Prima transa 1 
 
2. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT SVCP (25%) 
 
< 10 dosare 1 
11 – 15 dosare 2 
16 – 20 dosare 3 
> 20 dosare 5 
 
3. EXPERIENŢA EXPERTULUI SVCP (15%) 
 
<1an 5 
1-2 ani 3 
>2 ani 1 
 
4.NUMARUL DOSARELOR REPARTIZATE/ EXPERT SAP (25%) 
 
< 10 dosare 1 
11 – 15 dosare 2 
16 – 20 dosare 3 
> 20 dosare 5 
 
5. EXPERIENŢA EXPERTULUI SAP (15%) 
 
<1an 5 
1-2 ani 3 
>2 ani 1 
 
Pentru a cuantifica gradul de risc al proiectului, se va aduna punctajul obţinut 
pentru fiecare factor de risc in parte; pentru obţinerea punctajului total se va 



 

 

aplica ponderea specificata punctajului atribuit in funcţie de factorii de risc si 
se va înmulţi cu 100. 
 
Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. Valoarea de 500 puncte 
corespunde unui risc maxim, iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. 
 
Pentru fiecare regiune in parte se vor ordona descrescător proiectele in 
funcţie de punctajul obţinut, primele 5 % ca număr fiind incluse in eşantion. 
 
Daca in urma aplicării procentului de 5% la numărul de proiecte pe fiecare 
regiune nu se obţine o valoare întreaga, acesta se va rotunji la valoarea 
superioara. 
 
Prin urmare, având in vedere numărul dosarelor cererilor de plata stabilit 
conform Pasului 1 care trebuie verificate si ţinând cont de rezultatul aplicării 
masurilor din Pasul 2, va rezulta conţinutul eşantionului. 
 
Daca in urma reverificării pe eşantion se constata ca valoarea autorizata la 
plata in mod eronat este mai mare de 2% din valoarea cererilor de plata 
incluse in eşantion, atunci procentajul dosarelor verificate pe  eşantion, pentru 
CRPDRP-ul respectiv, va creste cu 2%. De asemenea daca procentajul 
dosarelor greşit instrumentate este mai mic de 2%, valoarea procentuala a 
eşantionului va scădea la 2%. In condiţiile in care la verificările ulterioare se 
constata erori care depăşesc valoarea de 2%, procentul proiectelor verificate 
pe eşantion va reveni la 5%. 
 
In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi 
aduse la cunoştinţa Directorilor CRPDRP si Directorilor adjuncţi OJPDRP 
pentru remedierea problemelor semnalate. 
 
Volumul esantionului poate fi modificat in functie de rezultatul verificarilor. La 
finalizarea verificarii esantionului, se va intocmi de catre seful SAPRD, revizuit 
de Directorul Adjunct Plati Proiecte si Aprobat de catre Directorul Directiei 
Plati Proiecte, un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plata pe 
baza de esantion AP 5.5, care se va prezenta Directorului General. 
 
In plus, Directorul Directiei Plati Proiecte va dispune verificarea unor Dosare 
Cereri de Plata in mod aleator. 
   
Fisa de verificare a dosarului cererii de plata pe eşantion AP 5.1 cuprinde 
următoarele secţiuni: 

• Secţiunea A – Verificarea documentelor din Dosarul Cererii de Plata  
• Secţiunea B1 – Verificarea facturilor 
• Secţiunea B2 – Verificarea documentelor de plata  
• Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont 
• Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise 

 
Experţii SAPRD vor face evaluarea din punct de vedere documentar a 
Dosarului cererii de plata. Daca in urma verificării documentare, se constata o 



 

 

serie de neconcordante, seful SAPRD stabileşte daca se impune solicitarea 
de informaţii suplimentare si/sau verificarea pe teren. 
 
Daca se alege opţiunea solicitării de informaţii suplimentare se va utiliza 
pentru aceasta Scrisoare de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.12. 
Fisa de verificare AP 5.1 se va completa pentru acele puncte de verificare 
pentru care s-a considerat necesara solicitarea de informaţii suplimentare, 
urmând ca după primirea informaţiilor suplimentare sa fie elaborata o noua 
Fisa de verificare AP 5.1. 
 
Daca se considera necesara si verificarea pe teren, Seful SAPRD va întocmi 
Delegaţia AP 5.2 privind efectuarea vizitei pe teren pentru doi experţi care vor 
efectua vizita pe teren. Delegaţia trebuie avizata de Directorul Direcţiei Plaţi 
Proiecte si aprobata de Directorul General al APDRP. De asemenea, in cazul 
vizitei pe teren, vor participa experti verificatori din cadrul SVT. 
 
Unul din cei doi experţi delegaţi întocmeşte formularul Înştiinţarea 
beneficiarului privind vizita pe teren AP 5.3. După ce acesta este semnat de 
către Seful de serviciu si avizat de Directorul Plaţi Proiecte, formularul este 
trimis prin posta (priori-post) cu confirmare de primire, urmând sa fie 
retransmis de către beneficiar/reprezentantul legal/tehnic. 
 
Rezultatul vizitei pe teren va fi consemnat in Raportul privind verificarea 
Dosarului Cererii de Plata de SAPRD AP 5.4 care trebuie verificat de seful 
SAPRD si avizat de Directorul Direcţiei Plaţi Proiecte. După aprobarea sefului 
SAPRD experţii vor completa punctele din Fisa de verificare AP 5.1 pentru 
soluţionarea cărora a fost considerata necesara verificarea pe teren. 
 
Rezultatul verificării este consemnat in Secţiunea C a Fisei de verificare a 
dosarului cererii de plata pe eşantion AP 5.1. In caz de neeligibilitate motivaţia 
este menţionata in rubrica „Observaţii” din cadrul Fisei de verificare a 
dosarului cererii de plata pe eşantion AP 5.1.  
 
Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de 
verificare AP 5.1, semnează aceasta fisa in spaţiul corespunzător după care o 
transmite pentru verificare unui alt expert nominalizat de seful serviciului. Cel 
de-al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP 5.1. După ce 
Fisa de verificare AP 5.1 este întocmita de către Expertul 1, verificata de către 
Expertul 2, Seful SAPRD verifica daca toate rubricile sunt completate de către 
ambii experţi si verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata. 
In cazul in care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, seful 
SAPRD va relua verificarea asupra punctelor de divergenta.  
 
a. In cazul in care concluzia SAPRD indica eligibilitatea cererii de plata exista 
2 cazuri: 

• daca suma autorizata de către experţii SAPRD este aceeaşi cu cea din 
Certificatul de Plata AP 4.1 întocmit de către experţii SAP, vor fi incluse 
in Cererea de fonduri Certificatele de Plata iniţiale; 

• daca suma autorizata de către experţii SAPRD este diferita de cea din 
Certificatul de Plata AP 4.1 întocmit de experţii SAP, expertul SAPRD 



 

 

va anula Certificatul de Plata AP 4.1 iniţial si va întocmi un nou 
Certificat de Plata AP 4.1, care va fi revizuit de seful SAPRD si aprobat 
de Directorul DPP. In acest caz se vor aplica etapele AP3 si AP4 in 
ceea ce priveşte elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata. 

b. In cazul in care concluzia SAPRD indica neeligibilitatea cererii de plata, 
Centrele Regionale implicate in verificarea dosarelor cererilor de plata vor fi 
înştiinţate. 
 
Termenul necesar instrumentarii DCP este de maxim 5 zile lucratoare, ceea 
ce presupune transmiterea/ primirea informatiilor suplimentare si realizarea 
vizitei pe teren. 
 
Etapa AP6: 
 

Solicitarea transferului la APDRP 
a fondurilor de la Organismul de Coordonare si MAPDR 

 
Lunar, seful SAPRD elaboreaza formularele de Cerere de fonduri comunitare 
catre Organismul de coordonare si de Cerere de fonduri pentru cofinantare 
catre MAPDR pe baza Certificatelor de Plata intocmite de expertii SAP/ 
SAPRD. 
 
Dupa intocmirea formularelor privind Cererile de fonduri, acestea vor fi 
transmise Directorului General al APDRP pentru avizare. 
 
Copia extrasului contului de plaţi, care dovedeşte ca după efectuarea plaţilor 
către beneficiari contul are sold zero, si se primeşte de la Serviciul Efectuare 
Plaţi la sfârşitul exerciţiului din luna precedenta se ataşează la Cererile de 
fonduri. 

 
Toate documentele privind transferul fondurilor sunt întocmite si semnate de 
Seful Serviciului Autorizare Plaţi si Recuperare Datorii, avizate de Directorul 
Direcţiei Plaţi Proiecte si Directorul General Adjunct Plaţi si transmise pentru 
aplicarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu. Aceste documente sunt 
apoi aprobate de Directorul General al APDRP si sunt expediate către 
Organismul de coordonare si MAPDR.  
 
De asemenea, Seful SAPRD întocmeşte si verifica Centralizatorul 
certificatelor de plata AP 6.1. Acesta este trimis împreuna cu formularele 
Cererilor de fonduri aprobate, certificatele de plata AP 4.1, ordonanţările de 
plata AP 4.2, fisele de verificare a debitelor AP 3.1 si fisele de recuperare a 
debitului  AP 3.2 (după caz) către Serviciul contabilizare Plati in următoarea zi 
de la transmiterea Cererilor de fonduri.  

 
Cererile de fonduri sunt inregistrate in Registrul fondurilor solicitate R6. 
 
O copie a fiecarui document mai sus amintit ramane in cadrul SAPRD si se 
ataseaza Dosarului administrativ al cererilor de plata. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Etapa AP7: 

 
Primirea Notificărilor cu privire la  

transferul fondurilor in contul APDRP 
 
In urma efectuarii transferului de fonduri, SAPRD primeste de la Organismul 
de Coordonare, Scrisoarea de aprobare a cererii de fonduri.  
 
O copie a acestei Scrisori va fi transmisa la SCP si SEP in ziua primirii 
acesteia de la Organismul de Coordonare. 
 
Trezoreria executa transferul de fonduri dispuse de Organismul de 
coordonare si MAPDR in contul de plati pentru FEADR in ziua primirii 
ordinelor de plata (prima zi lucratoare urmatoare datei debitarii Contului 
FEADR). 
 
SAPRD va primi o copie a extrasului de cont de la Serviciul Efectuare Plati 
prin care se va confirma alimentarea Contului de plati FEADR. 
 
Dupa efectuarea platii, SAPRD va transmite la SAP-CRPDRP, Notificarea 
catre CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9.1, insotita de Pista de buget 
si sectiunea C de unde se vor mentiona cheltuielile autorizate la plata, 
cheltuielile respinse si motivul respingerii pentru dosarele cererilor de plata 
autorizate la nivel central.  
 
De asemenea, in cazul recuperarii unui debit, prin retinerea acestuia din 
transa, expertul care a intocmit Fisa de recuperare a debitului, va transmite o 
copie a acestui formular la Biroul Recuperare Datorii, in ziua efectuarii platii 
catre beneficiarul respectiv. 
 
Etapa AP8: 
 

Primirea extrasului de cont de la SEP 
 
După primirea extrasului de cont, de la SEP, care confirma creditarea contului 
de plaţi FEADR cu fondurile primite de la Organismul de coordonare si 
MAPDR, se vor înregistra in Registrul Fondurilor Solicitate R6 cu datele din 
extrasul de cont. 
  
Ordonanţările de plata AP 4.2, in original vor fi transmise la SEP de 
Ordonatorul de credite. In cazul in care SEP constata o neconcordanta intre 
Centralizator si certificatele si ordonanţările de plata, restituie SAPRD 
documentele in cauza. SAPRD/SAP reface aceste documente si le returnează 
in aceeaşi zi Serviciului Efectuare Plaţi împreuna cu Centralizatorul 
certificatelor de plata AP 6.1.  
 



 

 

Daca valoarea extrasului de cont este mai mica decât valoarea fondurilor 
solicitate, seful SAPRD verifica sumele autorizate si data înregistrării in 
Registrul Certificatelor de Plata R4 a dosarelor cererilor de plata incluse in 
Cererea de fonduri. Vor intra la plata, certificatele de plata aferente dosarelor 
cererilor de plata, in ordinea înregistrării acestora in Registrul Certificatelor de 
Plata R4. Seful SAPRD va anula certificatele de plata pana la limita fondurilor 
primite. Certificatele anulate vor fi incluse in următoarea Cerere de fonduri. 
 
Etapa AP9: 
 

Informarea beneficiarului în legătura cu efectuarea plăţii 
 
Dupa primirea: 

- de la SAPRD a Notificarii CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9.1 
pentru dosarele cererilor de plata verificate de expertii SAPRD; 

- de la Serviciul Efectuare Plati al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit a formularului de Confirmare a platii  

expertul SAP - CRPDRP va intocmi Notificarea beneficiarului cu privire la 
confirmarea platii AP 9.2.  
 
Notificarea AP 9.2 va fi transmisa beneficiarului in aceeasi zi in care s-a primit 
de la SEP Confirmarea de plata.  
 
O copie a Notificarii AP 9.2, insotita de Pista de buget si Sectiunea C va fi 
transmisa de CRPDRP la SVCP. 
 
Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii AP 9.2 va fi 
inregistrata in Registrul de corespondenta R1. 

 
Notificarea AP 9.2 se intocmeste pentru toate transele de plata, cu exceptia 
ultimei transe de plata cand expertul SAP va transmite beneficiarului doar 
formularul Notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate AP 13.1. 
 
Etapa AP10: 
 

Transferul de la APDRP  
la Organismul de Coordonare si MAPDR a fondurilor neutilizate 

 
Dupa efectuarea platilor, SAPRD primeste de la SEP, o copie a  extrasului de 
cont de plati FEADR avizata si semnata de Directorul Adjunct Plati Proiecte, 
precum si Borderoul ordinelor de plata EP 0.2.  
 
Pot apare doua situatii: 

 Soldul este zero. In acest caz, extrasul de cont se inregistreaza in 
Registrul fondurilor solicitate R6. 

 Soldul este mai mare ca zero. In acest caz, se intocmeste formularul Nota 
de returnare a fondurilor neutilizate/dobanzii AP 10.1, care se transmite la 
SEP. Dupa transferul fondurilor neutilizate, SAPRD primeste de la SEP o 
copie a extrasului de cont cu sold zero, a carei data se inregistreaza in 
Registrul fondurilor solicitate R6.  



 

 

 
Daca băncile beneficiarilor returneaza unele sume în contul de plăţi FEADR 
(ca urmare a detectării de către acestea a unor informaţii eronate în Ordinele 
de plată – număr de cont, denumire beneficiar etc), Trezoreria eliberează 
Serviciului Efectuare Plăţi extrasul de cont referitor la respectiva operaţiune, in 
ziua lucrătoare imediat următoare zilei recreditării contului de plăţi FEADR. 
Serviciul Efectuare Plăţi informează Serviciul Autorizare Plăţi şi Recuperare 
Datorii in dimineaţa zilei lucrătoare imediat următoare zilei recreditării contului 
de plăţi FEADR, iar Serviciul Autorizare Plăţi şi Recuperare Datorii ia o decizie 
privind reefectuarea transferului către beneficiar. 
 
a. In cazul în care decide că transferul către beneficiar nu trebuie reefectuat, 
Certificatul de plata se va anula, cu menţiunea ANULAT, si se va înregistra in 
Registrul certificatelor de plata R4 urmând a se reîntocmi in luna următoare. 
Serviciul Autorizare Plăţi şi Recuperare Datorii comunică aceasta decizie in 
aceeaşi zi Serviciului Efectuare Plăţi. 
 
Serviciul Efectuare Plăţi intocmeste Ordine de plată pentru returnarea 
fondurilor neutilizate in baza Ordonantarilor de Plata AP 4.2 intocmite de 
SAPRD. Serviciul Autorizare Plati si Recuperare Datorii va primi Extrasul de 
cont cu sold zero care se inregistreaza in Registrul fondurilor solicitate R6. 
 
b. În cazul în care Serviciul Autorizare Plăţi şi Recuperare Datorii decide 
reefectuarea transferului, comunică aceasta decizie in aceeaşi zi Serviciului 
Efectuare Plăţi. Serviciul Efectuare Plăţi întocmeşte Ordine de plată pentru 
reefectuarea transferului in baza Ordonanţărilor de Plata AP 4.2 întocmite de 
SAPRD. 
 
După primirea de la SEP  a copiei ultimului extras de cont  cu soldul zero, 
aceasta se ataşează la Registrul fondurilor solicitate R6, după verificare si 
înregistrare.  
 
Lunar SAPRD primeşte de la SEP extrasul de cont cu valoarea dobânzii, in 
aceeaşi zi când se preia de la Trezorerie. Seful SAPRD înregistrează 
valoarea dobânzii in Registrul fondurilor solicitate R6, si notifica SEP in 
aceeaşi zi, prin formularul Nota de returnare a fondurilor neutilizate/Dobânzii 
AP 10.1 pentru a transfera către Organismul de coordonare si MAPDR. Nota 
de returnare a fondurilor neutilizate/Dobânzii AP 10.1 este întocmita de către 
expert si revizuita de Seful SAPRD. 
 
SAPRD primeşte de la SEP extrasul de cont cu sold 0 împreuna cu pista de 
audit si un expert înregistrează in Registrul fondurilor solicitate R6.   
 
Etapa AP11: 
 

Reconcilierea lunara 
 
Pentru fiecare sesiune de plata, Seful SAPRD întocmeşte Reconcilierea  
plaţilor cu Serviciul Contabilizare Plaţi si Serviciul Efectuare Plaţi. Aceasta se 
transmite Sefului SEP, iar dupa completare Sefului SCP. 



 

 

 
In  penultima zi lucrătoare a lunii curente se realizează Reconcilierea lunara a 
cursului EUR/RON (sectiunea de Formulare Efectuare Plati) cu Serviciul 
Contabilizare Plaţi si Serviciul Efectuare Plaţi.  
 
In cadrul acestor reconcilieri Seful SAPRD verifica daca valorile cuprinse in 
aceste formulare coincid cu cele primite de la Serviciul Contabilizare Plaţi. In 
situaţia unor neconcordante a sumelor totale, se va trece la verificarea in 
detaliu pentru rectificarea greşelilor. 
 
Etapa AP12: 
 

Completarea pistei de audit 
 
Pentru fiecare Cerere de plata depusa de beneficiar la OJPDRP, se 
întocmeşte Pista de audit. Acest document însoţeşte Cererea de plata pe tot 
parcursul procesării ei, de la depunerea ei până la contabilizarea plaţii. Acest 
formular conţine toate activităţile desfăşurate in procesarea Cererii de plata, 
ordonate cronologic, împreuna cu documentele elaborate in acest proces, 
precum si persoanele care au desfăşurat aceste activităţi. 
 
Astfel pentru fiecare înregistrare in contabilizarea unei plaţi efectuate către 
beneficiari va exista o Pista de audit care va conţine si numărul unic de 
înregistrare in contabilizarea sumei, reprezentând plata. 
 
Acest document va fi completat de către persoanele care au întocmit 
activităţile de procesare a cererii de plata, la data la care au făcut aceste 
activităţi. 
 
De asemenea, in a doua zi lucratoare din fiecare luna, SAPRD primeste de la 
SEP Pista de audit pentru dobanda, privind dobanda bonificata a contului de 
plati FEADR. 
 
 
 
 
Etapa AP13: 
 

Finalizarea proiectului 
 
Pentru înregistrarea in contabilitate a valorii finale a contractelor de finanţare 
si dezangajarea sumelor rezultate ca urmare a diferenţelor intre valoarea 
contractului de finanţare si valorile autorizate si plătite, este necesar acceptul 
beneficiarilor asupra cheltuielilor declarate eligibile de către Agentia de Plaţi 
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. 
 
Expertul SAP – CRPDRP va transmite beneficiarilor cărora li s-a rambursat 
ultima transa de plata, in ziua imediat următoare primirii de la Serviciul 
Efectuare Plaţi din cadrul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 



 

 

a formularului de Confirmare a plaţii, Notificarea beneficiarului asupra plaţilor 
efectuate AP 13.1. 
 
Daca in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestor notificări 
beneficiarul nu contesta rezultatul verificării cererilor de plata, SAP - CRPDRP 
va informa, in scris prin formularul Borderou de transmitere a Notificărilor 
asupra plaţilor efectuate AP 13.2, Direcţia Plaţi Proiecte asupra faptului ca, 
beneficiarul nu a contestat cheltuielile declarate neeligibile la verificarea 
dosarelor cererilor de plata. 
 
Expertul SAP - CRPDRP va întocmi săptămânal un Borderou de transmitere a 
Notificărilor beneficiarului asupra plaţilor efectuate AP 13.2. In fiecare zi de 
vineri din săptămână, expertul SAP va transmite la Direcţia Plaţi Proiecte 
acest borderou însoţit de adresele beneficiarilor (contestaţiile) numai pentru 
dosarele cererilor de plata verificate pe eşantion. 

 
In cazul in care beneficiarul nu e de acord cu suma totala autorizata la plata 
sau cu suma autorizata la transa de plata respectiva si depune o contestatie, 
aceasta va fi instrumentata de catre expertul din cadrul SAP/SAPRD in maxim 
30 zile calendaristice. Daca in urma reverificarii dosarului cererii de plata  
reiese faptul ca beneficiarul mai are dreptul la o plata suplimentara, se 
intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul CRPDRP/DPP prin care se 
solicita aprobarea intocmirii unui certificat de plata pentru  diferenta rezultata 
in urma reverificarii. Noul certificat va avea codul cererii de plata pentru care 
s-a efectuat ultima plata. Beneficiarul va avea dreptul sa depuna o singura 
contestatie. 
 
SAPRD va intocmi o Nota cu privire la proiectele finalizate pe care o va 
supune apobarii Directorului General al APDRP. In lista nu vor fi incluse 
proiectele care au contestatii, petitii, memorii justificative sau alte sesizari care 
pot conduce la declararea proiectului ca nefinalizat. Nota va fi contrasemnata 
de directorii urmatoarelor directii: Directia Plati Proiecte, Directia de Control si 
Antifrauda si Directia Selectare Contractare. 
 
Serviciul Autorizare Plati si Recuperare Datorii transmite o copie dupa Nota si 
Borderou catre Serviciul Contabilitate Plati, mai putin contestatiile depuse de 
catre beneficiar. De asemenea, Nota va fi transmisa la toate directiile 
implicate si la CRPDRP-uri si OJPDRP-uri. 
 
Etapa AP14: 
 

Arhivarea Dosarelor Cererii de Plata 
 
Dosarele Cererilor de Plata in curs de instrumentare se vor arhiva temporar in 
cadrul SVCP/SAP/SAPRD pana când ultima cerere de plata este 
instrumentata, accesul la informaţii si asigurarea confidenţialităţii acestora 
revenind expertului care instrumentează dosarul şi şefului de serviciu.  
 



 

 

După finalizare, dosarele cererilor de plata vor fi arhivate, conform capitolului 
6 din Manualul de proceduri de arhivare al Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit. 
 
Documentele vor fi păstrate de APDRP pana la expirarea perioadei de 5 ani 
de la data la care a fost efectuata ultima plata către beneficiar. 



 

 

1.4. Efectuarea plăţilor 
 
Obiectivul procedurii: 
 -Derularea operatiunilor aferente pregatirii si intocmirii ordinelor de plata si 
efectuarea  platilor catre beneficiarii FEADR, in conformitate cu reglemantarile 
legislatiei europene si romane in vigoare. 
-Termenul de emitere a Ordinelor de plată: A.P.D.R.P va prezenta la 
Trezoreria Municipiului Bucuresti Ordinele de plata, in vederea executarii 
platilor catre beneficiarii FEADR, in interval de 5 zile lucratoare de la data 
debitarii contului Euro FEADR (conform Regulamentului (CE). nr.1290/2005). 
 
-Principii: 
-A.P.D.R.P se va asigura ca, contributia Comunitatii  sa fie realizata simultan 
cu cheltuiala publica de la toate Organismele publice din Romania.  
-In nici un caz contributia Comunitatii nu va fi facuta inainte de contributia altor 
Organismele publice din Romania.  
-In cadrul manualului G6-EP, Procedura de Efectuare Plati, se vor aplica 
prevederile:  
Regulamentului (CE) nr.1290/2005 
Reglementarii Consiliului (EC) nr.1698/2005  
Regulamentului (CE) nr.883/2006  
Ordinului M.A.P.D.R. nr. 422/2006 
Ordinului M.A.P.D.R. nr.243/2006, 
Acordului Tripartit , care urmeaza sa se  realizeze in perioada imediat 
urmatoare. 
-Utilizarea dobanzii aferenta contului EURO FEADR se va realiza in 
conformitate cu reglementarilor legislatiei europene in vigoare.  
-Platile catre beneficiarii FEADR nu se vor efectua in numerar ci prin intermediul 
Ordinelor de plata (sumele inregistrate  sunt exprimate in  RON), cu respectarea 
legislatiei europene si romane in vigoare. 
-Unei Ordonantari de plata ii corespunde un singur Ordin de plata. 
-Numai persoanele autorizate din cadrul A.P.D.R.P. (persoanele care au 
specimenele de semnatura aprobate de conducerea A.P.D.R.P si de 
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, la 
data derularii operatiunilor de plata)  vor semna Ordinele de plata si Borderoul 
ordinelor de plata, in vederea prezentarii lor la Trezorerie, pentru efectuarea 
platilor catre beneficiarii FEADR. 
 
Documente de plata: 
 
Ordonantarea de plata form. AP 4.2, ca si document de plata, corespunde 
prevederilor OMFP  nr. 1792/2002, privind functiile de ordonantare si executie 
a platilor. 
 
Ordonantarea de plata cuprinde urmatoarele informatii: data, numar, natura 
cheltuielii, lista documentelor justificative, numarul/data angajamentului legal, 
modul de plata, suma datorata beneficiarului, avansuri acordate si retinute 
beneficiarului, suma de plata  in RON, felul valutei, suma in valuta, cursul 
valutar, suma in RON, subdiviziunea clasificatiei bugetare, disponibil inaintea 
efectuarii platii, suma de plata, disponibil dupa efectuarea platii, nume si 



 

 

adresa beneficiar, numar de cont, adresa Trezoreriei/Bancii, codul fiscal  al 
beneficiarului, data si semnatura sef compartiment de specialitate, data si 
semnatura  sef compartiment contabilitate, viza, semnatura si data CFPP, 
data, numele si semnatura Ordonatorului de credite al APDRP.  
 

Ordinul de plata formularul EP 0.1, ca si document de plata,  corespunde 
prevederilor Ordinului MFP nr.246/04.03.2005, privind completarea ordinelor de 
plata, pe baza programului de pe site-ul MFP, versiunea 1.0.5.1, actualizat la 
01.09.2006.  
 
Ordinul de plata cuprinde urmatoarele rubrici: 

Partea stânga: 
 Număr Ordin de plată, Plătitor (APDRP), Cod de identificare fiscala ( 

APDRP),  Adresa, Cod IBAN platitor, Codul BIC, De la (ATCPMB), 
Beneficiar, Cod de identificare fiscala, Cod IBAN Beneficiar, Codul BIC, 
La (Trezoreria sau Banca beneficiarului),  

 Nr. de evidenta a platii, Reprezentand (explicatie privind tipul platii), 
Data debitarii. 

Partea dreapta:  
 Platiti (suma de plata in cifre) LEI, adica (suma de plata in litere), Codul 

de bare, Primirea/Acceptarea), Semnatura, L.S.(stampila Trezoreriei), 
Tipul transferului Normal/ Urgent (se completeaza la Trezorerie), Data 
emiterii (data ordinului de plata), L.S. (stampila APDRP), Semnatura 
platitorului si stampila (prima si a doua semnatura a celor care au 
specimen de semnatura la Trezorerie), EXP (se completeaza cu nr. 
exemplarului ordinului de plata). 

 
Completarea si avizarea Ordinelor de Plata 
 
Pe baza datelor din Ordonantarile de plata, aprobate si primite de la 
Ordonatorul de credite al APDRP (Directorul General al APDRP), un  expert in 
plati va completa Ordinele de plată formularul EP0.1, utilizand programul 
ATLAS OP, versiunea adaptata in Aprilie 2006, pentru APDRP. Acest 
program va realiza completarea, validarea si printarea Ordinelor de plata si a 
Borderoului Ordinelor de plata formularul EP0.2 si creearea si actualizarea   
bazei de date APDRP,  care va contine toate  informatiile privind platile 
efectuate catre beneficiarii  FEADR. 
 
a). Conform principiului celor patru ochi, un Expert în Plăţi va completa Ordinele 
de plata  formularul EP 0.1 iar  un alt Expert in Plati va valida Ordinele de plata. 
Dupa validare, Ordinele de plata vor fi printate si semnate de expertul care le-a 
completat(a doua semnatura).  
Expertul care a completat Ordinele de plata va printa Borderoul Ordinelor de 
plata formularul EP 0.2. Seful de serviciu, pe baza unui Check-list al ordinelor 
de plata, formularul EP 0.3 va verifica daca datele inregistrate in Ordinele de 
plata corespund cu datele din Ordonantarilie de plata formularul AP 4.2, apoi 
va semna Ordinele de plata(prima semnatura),  conform limitelor de 
competenta financiara stabilite de conducerea APDRP in August 2006. 
Avizarea Ordinelor de plata se va face de catre Directorul Adjunct al Directiei 



 

 

Plati, pe baza unui Check-list, formularul EP 0.4, care va verifica daca datele 
din Ordinele de plata corespund cu cele din Borderoul Ordinelor de plata, apoi 
va semna Ordinele de plata (prima semnatura),  conform limitelor de 
competenta financiara.  
b).In cazul in care la completarea ordinelor de plata se constata ca 
Ordonantarile de plata contin erori sau neconcordante privind informatiile 
despre beneficiar: codul IBAN, codul fiscal, denumirea bancii 
beneficiarului,etc ; Ordonantarile de plata eronate se vor retransmite catre 
SAPRD,  se vor reintocmi Ordonantari de plata noi, care vor urma  procedura 
uzuala de semnare/avizare si in final de aprobare de catre Ordonatorul de 
credite. Aceste Ordonantari de plata, reintocmite si aprobate se vor 
retransmite in aceeasi zi de Ordonatorul de credite,   Serviciului Efectuare 
Plati, in vederea completarii Ordinelor de plata. 
 
Limite de competenta financiara: 
 
In cadrul Serviciului Efectuare Plati din cadrul Directiei Plati Proiecte: 

- ordinele de plata emise in baza ordonantarilor de plata aferente 
certificatelor de plata cu valori mai mici decat valoarea limitei de 
competenta financiara sunt semnate de Seful Serviciului  Efectuare 
Plati; 

- ordinele de plata emise in baza ordonantarilor de plata aferente 
certificatelor de plata cu valori mai mari decat valoarea limitei de 
competenta financiara, sunt semnate de Directorul adjunct  Plati 
Proiecte, cu exceptia cazurilor cand acesta lipseste sau preia atributiile 
directorului directiei, cand ordinele de plata sunt semnate de Seful  
Serviciului  Efectuare Plati. 

 
Etapa   EP1:  

Primirea Confirmarii privind transmiterea fondurilor in contul de plati 
FEADR si efectuarea platilor catre beneficiari. 

SAPRD transmite o copie a  Scrisorii de aprobare a cererii de fonduri, catre 
Serviciul Efectuare Plati, in vederea urmaririi de catre SEP, a alimentarii 
contului de plati FEADR  
Un expert in plăţi din cadrul Serviciului Efectuare Plăţi,  va inregistra zilnic intr-un  
Registru de corespondenta formularul EP 0.5,  toate documentele  care se  
primesc/transmit  in/din  cadrul serviciului, in contextul derularii etapelor procedurii 
de efectuare plati. 
In prima zi lucratoare urmatoare alimentarii contului de plăţi FEADR un expert 
în plăţi preia de la Trezorerie  extrasul de cont privind alimentarea contului de 
plăţi FEADR 
a) Expertul in plati înregistrează extrasul de cont in Borderoul extraselor de 
cont formularul EP 0.7, apoi transmite originalul extrasului de cont la Serviciul 
Contabilizare Plati si o copie a aceluiasi document, catre Serviciul Autorizare Plati 
si Recuperarea Datoriilor. 
Expertul in plati insereaza o alta copie a extrasului de cont  intr-un dosar care 
cuprinde toate documentele, in copie,  primite/ transmise sau intocmite in 
cadrul serviciului, aferente operatiunilor de plati derulate, pe luna curenta. 



 

 

b).Pe baza datelor din extrasul de cont; expertul in plati completeaza 
Confirmarea primirii fondurilor in contul de plati FEADR formularul EP 0.8 si o 
transmite Organismului de Coordonare.  
c).Aceasta Scrisoare va fi redactata  in 2 exemplare: 
Primul exemplar va fi semnat de Directorul General al APDRP, iar al doilea  
exemplar va fi semnat de : Seful Serviciului Efectuare Plati,  Directorul Adj. Plati 
Proiecte, Directorul Plati Proiecte, Directorul General Adjunct  Plati  si  Directorul 
General  al APDRP. 
d).In ziua lucratoare imediat urmatoare, Serviciul Efectuare Plati primeste de la 
Ordonatorul de credite (Directorul General al APDRP), Ordonantarile de plata, 
formularul AP 4.2, aprobate, în vederea efectuarii platilor catre beneficiarii 
FEADR.. 
In aceeasi zi,Seful de Serviciu repartizeaza Ordonantarile de plata unui Expert 
in plati, in vederea completarii Ordinelor de plata. (urmeaza procedura 
descrisa in paragraful Completarea si avizarea ordinelor de plata, pct. a si b). 
e). In  ziua in care au fost completate, semnate si avizate, Ordinele de plata  (exemplarul 1), 
se vor depune la Trezorerie de catre, un expert în plăţi,  in vederea efectuarii platilor catre 
beneficiarii FEADR. 
In ziua prezentarii Ordinelor de plata la Trezorerie, Şeful de Serviciu din 
cadrul SEP transmite Confirmarea de plata CRPDRP form EP 1.4, privind 
platile efectuate catre beneficiarii din regiunea  respectiva.  
 
 
       Etapa EP 2   Preluarea de la Trezorerie a extraselor de cont 
                             si confirmarea efectuarii platilor 
 
In ziua lucratoare imediat urmatoare, un expert în plăţi va prelua de la 
Trezorerie extrasul de cont privind platile efectuate catre beneficiarii FEADR.  
 -In cazul in care, dupa efectuarea platilor catre beneficiarii FEADR, soldul 
contului de plati este zero,,un   expert în plăţi transmite in aceeasi zi, catre 
Organismul de Coordonare, Scrisoarea de confirmare a plăţilor efectuate 
formularul EP 1.2,  anexind copia extrasului de cont cu sold zero. (se respecta 
regulile de redactare ale Scrisorilor, prezentate la etapa EP 1 pct. c) 
( urmeaza circuitul extrasului de cont mentionat in etapa EP 1,pct. a) 
SEP transmite catre SAPRD o copie a Borderoului ordinelor de plata formularul 
EP 0.2. 
-În cazul în care, dupa efectuarea platilor catre beneficiari nu s-au utilizat toate 
fondurile disponibile din contul de plati FEADR (soldul > 0), in ziua lucrătoare 
imediat urmatoare efectuarii platilor, un expert în plăţi preia de la Trezorerie 
extrasul de cont (urmeaza circuitul extrasului de cont prezentat la etapa EP 1  
pct. a).  

 
O copie a Borderoului Ordinelor de plata se va transmite la SAPRD. 
SAPRD va lua decizia privind efectuarea transferului fondurilor neutilizate catre 
beneficiari. 
 
Etapa EP 3  

 
Transferul fondurilor neutilizate 

 



 

 

- Dacă se hotaraste că nu se face transferul către beneficiari, SEP primeste de la 
Ordonatorul de credite (Directorul General al APDRP), Ordonantarile de Plata 
privind restituirea fondurilor neutilizate  in contul Organismului de Coordonare.  
(urmeaza procedura descrisa in paragraful Completarea si avizarea ordinelor 
de plata, pct. a si b). 
 Ordinele de plata semnate si avizate,vor fi prezentate in aceeasi zi  la 
Trezorerie in vederea transferului sumelor neutilizate catre Organismul de 
Coordonare. 
In ziua lucratoare imediat urmatoare, un expert în plăţi preia extrasul de cont de 
la Trezorerie ( urmeaza circuitul extrasului de cont mentionat in etapa EP 1, 
pct. a). 
 Expertul in plati transmite catre Organismul de coordonare, Scrisoarea de 
confirmare privind transferul fondurilor neutilizate formularul EP 1.3, anexand 
copia ultimului extras de cont. (se respecta regulile de redactare ale Scrisorilor 
precizate in etapa EP 1, pct.c). 
-  Dacă se hotaraste că se va face transferul către beneficiari, SEP primeste de la 
Ordonatorul de credite (Directorul General al APDRP), Ordonantarile de Plata 
privind transferul sumelor catre beneficiari. (urmeaza procedura descrisa in 
paragraful Completarea si avizarea ordinelor de plata, pct. a si b). 
 (urmeaza procedura descrisa la etapa EP 1, pct. e). 
 
 
Etapa EP4: 

Reconcilierea plăţilor 
 

 a). Reconcilierea soldului 0 al contului FEADR se realizează lunar, intre Seviciul 
Autorizare Plăţi şi Recuperarea Datoriilor, Serviciul Efectuare Plati si Serviciul 
Contabilizare Plăti., pe baza formularului CP 15.2 care se primeste de la SCP. 
b). La inceputul lunii,  Seful SEP completeaza formularul Reconcilierea platilor 
(la nivelul serviciului) formularul EP 2.5, care cuprinde urmatoarele informatii: 
denumire beneficiar, nr. ordonantare de plata, nr. OP/data emiterii, nr. OP emis-
suma, nr. OP platit-suma . 
Reconcilierea lunară a plăţilor (la nivelul directiei) centralizeaza toate informatiile 
privind reconcilierile platilor la nivelul celor 3 servicii: Serviciul Autorizare Plăţi şi 
Recuperarea Datoriilor, Serviciul Efectuare Plati şi Serviciul Contabilizare  Plati si 
se realizeaza in cadrul serviciului Autorizare Plati si Recuperare Datorii, pe baza 
form. Reconcilierea platilor la data de formularul AP 11.1. 
       Daca se vor depista neconcordante la nivelul celor 3 reconcilieri, se vor  
verifica in detaliu  sumele aferente, se vor corecta erorile  si se va completa un 
nou formular de Reconciliere a platilor (la nivelul directiei). 
-c). În penultima zi lucrătoare din luna curentă se va efectua reconcilierea ratei de schimb 
EUR/RON.  Aceasta reconciliere se va realiza intre serviciile SAPRD, SEP si SCP, pe 
baza formularului  Reconcilierea lunara a cursului EUR/RON  formularul  EP 0.6, 
completat in cadrul Serviciului Efectuare Plati; rata cursului de schimb va fi preluata  de pe  
pagina WEB a Bancii Centrale Europene (ora 14:15, C.E.T) si va stabili  cursul valutar 
aplicabil pentru operatiunile de plati din luna urmatoare. 

 
Etapa EP 5: 



 

 

 
Recuperarea si  transferul debitelor 

 

Un Expert in plati preia de la Trezorerie extrasul de cont privind creditarea 
contului Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiarii FEADR, cu 
suma debitului (overpayment), recuperat de la beneficiarul debitor FEADR. 
(urmeaza circuitul extrasului de cont mentionat in etapa EP 1, pct. a, cu 
mentiunea ca o copie a extrasului de cont se va transmite la Biroul de 
Recuperare Debite din cadrul SAPRD.) 
Serviciul Efectuare Plati primeste de la Ordonatorul de credite (Directorul 
General al APDRP), Ordonantarile de Plata privind recuperarea debitului, in 
vederea executiei transferului debitelor in contul Organismilui de Coordonare 
(urmeaza procedura descrisa in paragraful Completarea si avizarea ordinelor 
de plata, pct. a si b). 
Ordinele de plata semnate si avizate vor fi prezentate de catre un expert in 
plati,  la Trezorerie.  
In ziua  lucratoare imediat  urmatoare, Expertul in plati preia extrasul de cont 
de la Trezorerie si  transmite catre Organismul de Coordonare, Confirmarea 
privind transferul unei sume aferente unui debit recuperat, form.EP 1.5,  
anexand  copia ultimului extras de cont. (se respecta regulile de redactare ale 
Scrisorilor precizate in etapa EP 1, pct.c). 
(urmeaza circuitul extrasului de cont mentionat in etapa EP 1, pct. a,). 
SEP transmite Borderoul Ordinelor de plata catre Biroul de Recuperare Debite 
din cadrul SAPRD.).  
 
 
Etapa EP6: 
 

Calculul  dobanzii estimative si transferul dobânzii incasate 

In penultima zi lucratoare a lunii curente, pe baza formularului Notificarea 
dobanzii estimative la conturile.....formularul EP1.8. Seful Serviciului 
Efectuare Plati, calculeaza dobânzile previzionate aferente lunii curente, 
pentru conturile „Disponibil pentru finantarea proiectelor FEADR” si  
„Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiarii FEADR”; Aceste 
dobanzi se calculeaza.,utilizand formula: CxDxT:360x100,  unde: 

 C = capital, reprezentând soldul contului la momentul estimării 
dobânzii; 

 D = dobânda bonificată, aferentă contului, stabilita de Ministerul 
Finantelor – Publice,Directia Trezorerie Generala; 

 T = timpul ( nr. de zile in care soldul a ramas in contul respectiv).  
 
Notificarea dobanzii estimative se transmite catre Serviciul Contabilizare Plati.  
In prima zi lucratoare a lunii urmatoare, Activitatea de Trezorerie si 
Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, crediteaza conturile „Disponibil 
pentru finantarea proiectelor FEADR” si „Disponibil din recuperarea debitelor 
de la beneficiarii FEADR., cu dobanzile aferente lunii anterioare. 
In ziua lucratoare imediat urmatoare acestei operatiuni, un expert in plati preia 
de la Trezorerie extrasele de cont privind dobânzile bonificate la conturile 



 

 

FEADR  pe luna anterioara.(urmeaza circuitul extraselor de cont precizat in 
etapa EP 1 pct. a, cu mentiunea ca ,extrasele de cont se transmit catre SCP 
si SAPRD, impreuna cu Pista de audit pentru dobanda PA). 
In ziua lucratoare imediat urmatoare, SEP primeşte de la Ordonatorul de 
credite (Directorul General al APDRP), Ordonantarile de Plata privind 
dobanzile in vederea   transferului in contul Organismului de Coordonare a 
sumelor reprezentand dobânzile la conturile FEADR, (urmeaza etapele 
prezentate in paragraful Completarea si avizarea ordinelor de plata, pct. a si 
b). 
Ordinele de plata semnate si avizate vor fi prezentate de catre un expert in 
plati,  la Trezorerie, in vederea transferului dobanzilor catre Organismuk de 
Coordonare.  
In ziua lucratoare imediat urmatoare depunerii Ordinelor de plata, un expert in 
plati preia de  la Trezorerie, extrasele de cont si Fisele de calcul ale 
dobanzilor.(urmeaza circuitul extraselor de cont precizat in etapa EP 1 pct. a, 
) si transmite in aceeasi zi, catre Organismul de Coordonare, Scrisoarea de 
confirmare privind dobanzile formularul EP 1.6, anexand o copie a extrasului 
de cont (se respecta regulile de  redactare si semnare a Scrisorii, prezentate 
in  etapa EP 1, pct. c).  
 
 
 
 
 
Etapa EP 7: 
 

Anularea si reinnoirea ordinelor de plata 
 

În cazul în care, din eroare, datele dintr-un Ordin de plată au fost incorect 
inregistrate sau apar modificari ulterioare completarii unui Ordin de plata, 
Şeful de Serviciu anulează Ordinul de plată emis şi dă instrucţiuni unui expert 
în plăţi in vederea emiterii unui nou Ordin de plată. Expertul în plăţi anulează 
Ordinul de plată din baza de date a aplicatiei si completeaza un nou Ordin de 
plată care va avea un nou numar. Aceste operatiuni se desfasoara in cadrul 
aceluiasi program computerizat care realizeaza completarea si printarea 
Ordinelor de plata si actualizarea curenta a bazei de date APDRP, privind 
platile efectuate catre beneficiarii FEADR. Seful de Serviciu completeaza si 
semneaza Explicatii privind emiterea unui nou Ordin de plata in locul Ordinului 
de plata anulat. si-l transmite Dir. Adj. Plati. 
 
Etapa  EP 8: 
 

Completarea Pistelor de Audit 
 
Pentru fiecare Cerere de plata depusa de beneficiar la C.R.P.D.R.P, se 
intocmeste in cadrul SAPRD, Pista de audit plati proiecte. Acest document 
insoteste Cererea de plata pe tot parcursul procesarii ei, de la depunerea la 
C.R.P.D.R.P pina la efectuarea si contabilizarea platii. Acest formular contine 
toate etapele desfasurate in procesarea Cererii de plata, ordonate cronologic, 



 

 

impreuna cu documentele elaborate in acest proces, precum si persoanele 
care au desfasurat aceste activitati. 
 
PISTA DE AUDIT PENTRU RECUPERARE SI INREGISTRARE DEBITE  
 
Pentru fiecare debit se intocmeste in cadrul SAPRD, Biroul de recuperare 
debite, Pista de audit pentru debite.. Acest document insoteste debitul pe tot 
parcursul procesarii lui, de la primirea notificarii de descoperire a unui debit 
pina la recuperarea si contabilizarea lui. Acest formular contine toate 
activitatile desfasurate in procesarea unui debit, ordonate cronologic, 
impreuna cu documentele elaborate in acest proces, precum si persoanele 
care au desfasurat aceste activitati. 
Astfel pentru fiecare inregistrare in contabilitatea unui debit va exista o Pista 
de audit, care va contine si numarul unic de inregistrare in contabilitate a 
debitului. 
Acest document va fi completat de catre persoanele care au intocmit 
activitatile de procesare a debitului, la data la care au fost efectuate aceste 
activitati.  
 
 
 
PISTA DE AUDIT PENTRU  DOBÂNDĂ  
 
In prima zi lucratoare din luna urmatoare, se intocmeste de catre un Expert in 
plati din cadrul Serviciului Efectuare Plati, Pista de audit  formularul EP 2.4, 
privind dobânda bonificată la contul de plăţi FEADR sau la contul de 
recuperare debite de la beneficiarii FEADR, pentru luna anterioara,. Acest 
document urmareste toate etapele de procesare ale dobanzii, de la preluarea  
extrasului de cont de la Trezorerie si pina la transferarea sumei reprezentand 
dobanda catre Organismul de Coordonare. Acest formular conţine toate 
activităţile desfăţurate in procesarea dobânzii, ordonate cronologic, împreună 
cu documentele elaborate in acest proces, precum si persoanele care au 
desfasurat aceste activitati din cadrul directiei plati proiecte.. 
 
Etapa EP 9: 
 

Arhivarea documentelor interne 

Vezi Manualul de proceduri de arhivare al documentelor din cadrul Manualului 
de proceduri pentru Implementare si Control al APDRP, versiunea 03.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
      
                                                          

                     
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

1.5. Contabilizarea fondurilor 
 
ETAPE PROCEDURALE 
Anul financiar incepe la 01 ianuarie si se termina la 31 decembrie. 
Ca ordine cronologică de lucru descrierea etapelor procedurale trebuie să 
înceapă cu prezentarea Planului de conturi şi Monografia conturilor. 
 
NECESITATE ABSOLUTA:  
TOATE ÎNREGISTRĂRILE, ATÂT CONTABILE, CÂT ŞI EXTRA-
CONTABILE, SE FAC OBLIGATORIU ŞI ÎN LEI ŞI ÎN EURO (rata de schimb 
Euro / Ron se stabileşte în funcţie de tipul documentului contabilizat, adica 
cursul BNR (sau CMP) de la data alocarii fondurilor, cursul BNZ pentru 
dobanzi, sau cursul de schimb EURO/LEU emis de Banca Centrala 
Europeana in penultima   zi lucratoare a lunii la ora 1415  pentru toate celelalte 
operatiuni). Şeful serviciului va introduce lunar în softul contabil cursul de 
lucru care va fi verificat încrucişat cu Serviciul Autorizare Plati de către 
Directorul Adjunct al Direcţiei. Directorul Adjunct al DPP va verifica datele 
introduse in baza de date si apoi va semna reconcilierea (pana la 
implementarea uni control electronic). Nici o modificare nu poate fi introdusa 
in softul contabil decat la solicitarea in scris de catre Seful Serviciului 
Contabilizare Plati, cu aprobarea Directorului Adjunct al Directiei Plati Proiecte 
si adresata Sefului Serviciului IT( CP.1.1). Modificarea survenita in soft este 
comunicata in scris Serviciului Contabilizare si trebuie semnata de expertul 
care a efectuat modificarea, de Seful Serviciului IT, acceptata de catre Seful 
Serviciului Contabilizare Plati si de catre Directorul Adjunct al Directiei Plati 
Proiecte si aprobata de catre Directorul General Adjunct Plati  si de catre 
Directorul General al APDRP.  
 

PLANUL DE CONTURI 
Planul de conturi utilizat în serviciul de Contabilizare Plăţi din cadrul Direcţiei 
Plăţi Proiecte este destinat să înregistreze angajamentele şi plăţile 
Programului National pentru Dezvoltare Rurala. Acesta este întocmit în 
conformitate cu prevederile OMFP1917./2005  
Serviciul Contabilizare Plăţi ţine evidenţa contabilă şi extracontabilă descrisă 
în subcapitolul Descrierea Etapelor Procedurale de mai jos pe proiecte de 
finanţare şi pe total. 
Toate celelalte cheltuieli privind salarii, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli 
operaţionale ale personalului APDRP vor fi înregistrate de Direcţia Economică 
din cadrul APDRP. 
În Capitolul Descrierea Etapelor Procedurale se vor da toate explicaţiile 
despre înregistrările contabile, cine, în ce condiţii şi cum le va face. 
Următorul tabel prezintă lista cu numele conturilor folosite şi în continuare se 
explică fiecare cont şi modul de lucru: 
 

Numărul contului Denumirea contului Funcţiunea/ 
explicatii 

Utilizarea 



 

 

515 Disponibil din fonduri 
externe nerambursabile 

Activ In bilant 

515.01 
(activ) 

Disponibil din contributia 
financiara nerambursabila 
de la Comunitatea 
Europeana 

Activ 
Cont bancar 

În bilanţ 

515.02 
(activ) 

Disponibil din contributia 
financiara nerambursabila 
de la bugetul de stat 

Activ 
Cont bancar 

În bilanţ 

515.03 (activ) Disponibil din recuperarea 
debitelor  

Activ 
Cont bancar 

În bilanţ 

515.03.99 Disponibil din recuperarea 
debitelor – dobanda debite 

Activ 
Cont bancar 

În bilanţ 

461 Debitori Activ În bilanţ 
461.02.1 
(activ) 

Debitori incerţi - debite Activ 
Creante 

În bilanţ 

461.02.2 
(activ) 

Debitori incerti– dobanzi 
de intarziere la debite 

Activ 
Creante 

În bilanţ 

461.01.1/analitic 
/beneficiar(activ) 

Debitori diversi - debite Activ 
Creante 

În bilanţ 

461.01.2/analitic 
/beneficiar(activ) 

Debitori diversi – dobanzi 
de intarziere la debite 

Activ 
Creante 

În bilanţ 

461.04 
(activ) 

Debitori din speze bancare 
urmare transferării greşite 
de sume, altele decât plăţi 
în exces 

Activ 
Creante 

În bilanţ 

5182.01 
(bifunctional) 

Dobânzi de încasat din 
disponibil 

Bifunctional În bilanţ 

5182.03 
(bifunctional) 

Dobânzi de încasat din 
debite 

Bifunctional În bilanţ 

462/analitic (pasiv) Creditori diversi  Analitic / 
beneficiar de proiecte 

Pasiv 
 

În bilanţ 

451  Sume de primit si de 
restituit Organismului de 
Coordonare  

Activ În bilanţ 

456 Sume de primit de la 
bugetul de stat  

Activ În bilanţ 

450.01 
 

Sume de primit si de 
restituit Comunitatii 
Europene– din disponibil 

Bi-functional  
 

In bilant 

450.01.99 
 

Sume de primit si de 
restituit Comunitatii 
Europene –din dobanda la 
disponibil 

Bi-functional  
 

In bilant 

455.01 
 

Sume de primit si de 
restituit bugetului de stat– 

Bi-functional 
 

In bilant 



 

 

din disponibil 
 

455.01.99 Sume de primit si de 
restituit bugetului de stat–
din dobanda la disponibil 

Bi-functional 
 

In bilant 

450.02 Sume de primit si de 
restituit Comunitatii 
Europene – din debite 

Bi-functional 
 

In bilant 

450.02.99 Sume de primit si de 
restituit Comunitatii 
Europene – din dobanda 
la debite 

Bi-functional 
 

In bilant 

455.02 Sume de primit si de 
restituit bugetului de stat– 
din debite 
 

Bi-functional 
 

In bilant 

455.02.99 Sume de primit si de 
restituit bugetului de stat– 
din dobanda la debite 

Bi-functional 
 

In bilant 

461.03.1 
(activ) 

Debitori rau platnici - 
debite 

Activ În bilanţ 

461.03.2 
(activ) 

Debitori rau platnici - 
dobanzi de intarziere la 
debite 

Activ În bilanţ 

473 Decontari din operatii in 
curs de clarificare 

Bifunctional În bilanţ  

8063 Fonduri de primit de la 
bugetul statului 

Activ Extrabilanţier 

8064  Fonduri de primit de la 
Comunitatea Europeană 

Activ Extrabilanţier 

8060  Credite bugetare aprobate Activ Extrabilanţier 
8066 Angajamente bugetare Pasiv Extrabilantier 
8068 /analitic Angajamente legale Pasiv Extrabilanţier 
8069 / analitic Angajamente de plată Activ Extrabilanţier 
 
NOTA: conturile 461.02.1, 461.02.2, 461.01.1, 461.01.2, 462, 450.01, 
450.01.99, 455.01, 455.01.99, 450.02, 450.02.99, 455.02, 455.02.99, 8068 si 
8069 vor avea analiticele şi sub-analiticele necesare, care să permită evidenţa 
pe  axe, măsuri, regiuni, judeţe, beneficiari, debitori, după caz.  
DESCRIEREA ETAPELOR PROCEDURALE 

 
PREVEDERI GENERALE (VALABILE PENTRU TOATE ETAPELE 
PROCEDURALE) 
Toate operatiunile contabile se vor face de catre experti in baza unei note 
interne dupa modelul de mai jos: 
 
CP.0.0    NOTA INTERNA 
 



 

 

Va rog sa inregistrati urmatoarele operatiuni: 
 

1. ………………………. (operatiunea contabila) 
• Numele documentului   ………………. 
• Provenienta    ……………….. 
• Numar si data document   ………………. 
• Suma de inregistrat   ……………….. RON 
• Data inregistrarii   ………………. 
• Masura ……. nr. contract contab.  ………………… 

 
 
Intocmit      Revizuit 
Data        Data     
Sef serviciu      Director Adjunct DPP 
 
Seful serviciului completeaza numele, semnatura si data si inainteaza 
expertului documentele anexate in vederea efectuarii operatiunii contabile.  
In situatiile de exceptie in care se primesc pentru contabilizare mai mult de 40 
de documente termenul de realizare al operatiunilor contabile se prelungeste 
cu numarul de zile corespunzator. Astfel capacitatea zilnica de operare in 
conditii de corectitudine este de 40 documente contabilizate zilnic. Se aplica 
in toate etapele procedurale. 
 
Etapa CP0: 
 

Individualizarea fiecărei operaţiuni contabile  
 
Scop:  
De a individualiza fiecare operatiune contabila si principalele documente de 
referinta printr-un cod, in vederea evitarii dublei inregistrari a unui document si 
asigurarii fluxului principalelor documente. 
Responsabil: 
Directorul Adjunct Directie Plati Proiecte . Codul va fi generat automat de soft, 
dupa validarea zilnica a operatiunilor inregistrate de catre experti. 
 
Descriere: 
In cadrul Serviciului Contabilizare va fi folosita o stampila care cuprinde 
urmatoarele date: 

Inregistrat de:Nume …………             Verificat de: Nume............         
                      Semnatura ………                          Semnatura…..........          . 
Data............                                       Data……. 
 
 
 
 
 
Expertul care inregistreaza operatiunea va aplica stampila pe documentul de 
baza si va completa data si va semna pentru efectuarea tranzactiei. 

Cod……………………………………………………… 



 

 

Documentul de baza cu stampila va fi inaintat DADPP in vederea verificarii si 
validarii operatiunii. Dupa validare, softul va genera codul secvential. In acest 
moment DADPP va completa numele, data validarii va semna documentul si 
va completa codul pe documentul de baza inregistrat. 
Softul pastreaza in memorie acest cod care va aparea pe documentele 
contabile (Cartea Mare, Registrul Jurnal,etc) simultan cu codul contabil al 
beneficiarului.  
Prin aceasta se asigura urmarirea fluxului documentelor.  
Schema de lucru: nu este cazul. 
Principalele documente: toate documentele care genereaza inregistrari 
contabile si anume: contractele, solicitarile de fonduri, ordinele de plata, 
extrasele de cont, identificarea debitelor, decizia prin care se identifica debitori 
incerti sau rau platnici. 
NOTA: ACEASTA ETAPA PROCEDURALA  ESTE VALABILA SI VA FI 
APLICATA IN TOATE ETAPELE PROCEDURALE    
Etapa CP1: 

Evidenţa extrabilanţieră a angajamentelor  
Scopul: 
Pentru a avea o situaţie exactă a fondurilor alocate, a angajamentelor 
bugetare. 
 
Responsabil: 
Expertul pe angajamente  din cadrul  Serviciului  Contabilizare Plăţi care are 
ca sarcină de serviciu înregistrarea extrabilantiera a angajamentelor de plata 
şi plăţilor angajamentelor, in baza Notei interne (CP.0.0) intocmita de catre 
Seful serviciului, dupa verificarea documentelor primite. 
 
 
 
Descriere: 
Aceasta parte a evidenţei contabile este menită să sprijine activitatea de 
CFPP din cadrul Agentiei precum şi cea de raportare şi trebuie să cuprindă: 

• Total sume alocate, pe ani, din care de la Comisie şi respectiv 
de la Bugetul Naţional; 

• Sumele vor fi exprimate atât în lei cât şi în Euro 
• Defalcarea pe axe şi măsuri a sumelor total alocate 
• Raportul privind angajamentele 

                       
Identificarea activităţilor 
a) După primirea tabelului financiar de la AM APDRP  va inregistra alocarile 
pe axe şi măsuri (activitatea 1). 
b) Lucrarea parvine Serviciului Contabilizare Plăţi pentru evidenţa 
angajamentelor (contracte), urmărirea şi completarea, cu fiecare contract 
semnat, cu valoarea căruia se diminuează restul de fonduri disponibile. 



 

 

Similar se înregistrează eventualele diminuări de angajamente (sub-
activitatea 1.1. şi respectiv 1.2.). 
c) Rapoartele si informatiile solicitate vor fi intocmite si inaintate conducerii 
Agentiei. (activitatea 4). 
d) Trimestrial raportarile (vezi etapaC.P. 17) vor fi trimise la OC , completate 
la zi continand inregistrarile extrabilantiere ale contractelor comparativ cu 
alocarile totale.(activitatea 5).  
Inregistrarile vor fi facute in  maxim o zi lucratoare de la primirea informatiei 
pe toata durata de functionare a Agentiei. 
Metodologia presupune inregistrarea in dubla partida. 
 
Activitatea 1 – C.P. 1.A. Alocarile  
Conturile 8063 si 8064 inregistreaza alocarile de la Bugetul Statului si 
respectiv Comisia Europeana, iar contul 8060 inregistreaza aceleasi sume pe 
total. 
Operatiunea extrabilantiera va fi tinuta in conturi analitice pe axe si masuri. 
                       8060/a.mmm          =                  % 
                                         8063/a.mmm 
                                          8064/a.mmm 
pentru diminuare alocari inregistrarea contabila este  

8060/a.mmm          =                       % 
 -8063/a.mmm 
 -8064/a.mmm 
Activitatea 1.1 – CP 1.B. 1  
Lista proiectelor eligibile va cuprinde denumirea beneficiarului codul alocat 
acestuia pe axe, masuri, regiuni, judet si numarul alocat automat in ordine 
cronologica de catre softul contabil, precum si cursul mediu prognozat (CMP 
furnizat anual de  Comisia Nationala de Prognoza) de la data alocarii 
fondurilor. 
Pe baza listei proiectelor eligibile  se intocmesc si se inregistreaza in 
contabilitate propunerile de angajare a cheltuielilor (angajamente bugetare) la 
nivel regional pentru valori ale proiectelor mai mici de 600.000 Euro si si la 
nivel central pentru valori mai mari de 600.000 Euro. 
Serviciul Contabilizare Plati analizeaza si valideaza propunerile de angajare a 
cheltuielilor la sfarsitul zilei sau la inceputul zilei urmatoare, prin verificarea 
listei proiectelor eligibile. 
Angajamente bugetare 
   %  = 8066/beneficiar 
   8063/a.mmm 
   8064/a.mmm 
Documente de baza: propunerea de angajare a unei cheltuieli  CMP de la 
data alocarii fondurilor. 
  
CP 1.B.2  “Angajamente legale” 
8066/beneficiar  =  8068/beneficiar 



 

 

Documente de baza : contractul  C1.1 de la Serviciul Contractare, pentru 
valori mai mari de 600.000 Euro la cursul la care s-a inregistrat angajamentul 
bugetar, si copie dupa contractul intocmit la nivel regional pentru valori mai 
mici de 600.000 Euro in vederea validarii acestuia. 
.Valoarea angajamentelor bugetare si a angajamentelor legale poate fi 
diminuata printr-un act aditional (C.1.6) primit de la Serviciul Contractare: 
Angajamente bugetare 
   %  = -8066/beneficiar 
   -8063/a.mmm 
   -8064/a.mmm 
 
Angajamente legale 
-8066/beneficiar  =  -8068/beneficiar 
 
Etapa CP2: 

 
Evidenţa extrabilanţieră a angajamentelor de plată şi a plăţilor 

Scopul: 
Pentru a avea o situaţie exactă a angajamentelor de plata si a platilor 
Programului. 
 
Responsabil: 
Expertul din Serviciul Contabilizare Plăţi care are ca sarcină de serviciu şi 
înregistrarea extracontabilă a angajamentelor de plata şi plăţilor, in baza Notei 
interne (CP.0.0) intocmita de catre Seful serviciului, dupa verificarea 
documentelor primite. 
 
Descriere: 
Aceasta parte a evidenţei contabile este menită să sprijine activitatea de 
CFPP din cadrul Agentiei precum şi cea de raportare şi trebuie să cuprindă: 
Totalul sumelor angajate la plata (ordonantate); 

Total sume platite; 

Regularizarea sumelor in cadrul contractelor, cum ar fi cazul sumelor 
ordonantate care sunt mai mici decat cele contractate, sau cazul  platilor mai 
mici decat sumele ordonantate. 
Identificarea activitatilor: 
a) Inregistrarea autorizarii platilor ( angajamentele de plata)- (activitatea 5) 
b) Fluxul de documente si informatii intre beneficiar si Agentie (activitatea 6) 
c) Rapoartele si informatiile solicitate vor fi intocmite si inaintate conducerii 
Agentiei. (activitatea 7) 
d) Înregistrarea plăţilor (activitatea 8) 
e) Înregistrarea angajamentelor de plata neplătite (activitatea 9) 
f) Trimestrial se transmit către OC formularele de raportări (vezi etapa 
procedurală C.P.17.) completate la zi conţinând evidenţa in  afara bilantului 
contractelor, angajamentelor de plată şi a plăţilor, în comparaţie cu suma 
totala alocată (activitatea 10). 



 

 

Înregistrările se efectuează în timp de maxim o zi lucratoare de la primirea 
informaţiei, pe toată perioada existenţei obligaţiilor reciproce Agenţie-
beneficiar. 
Metodologia evidenţelor in afara bilantului în partidă dubla 
 

Activitatea 5 - CP.2.D. Crearea angajamentelor de plata. 

Contul 8068 (in afara bilantului) opereaza în dubla partida; in debitul contului 
se înregistrează angajamentele bugetare lichidate, adica crearea obligaţiei de 
plata cu sumele autorizate (ordonanţate). 
Operaţiunea contabilă 8068/beneficiar = 8069/beneficiar. 
 
Activitatea 8 - CP.2.E. Plata angajamentelor 
Schema operaţiunii contabile este 8069 în creditul contului se operează plăţile 
efectuate şi simultan în debitul contului 8060, pentru a urmări plăţile făcute 
faţă de angajamentele asumate.    
Operaţiunea contabilă 8069/beneficiar = 8060/a.mmm 
 
Activitatea 9 - CP.2.F. Angajamente neplătite 
Schema operaţiunii contabile este de înregistrare în partidă dubla a 
angajamentelor neplătite, care conduc la diminuarea de angajamente. De 
aceea se înregistrează simultan, în partidă dubla, atât în debitul contului 8069, 
cât şi în creditul contului 8060 a sumelor cu care se reduc angajamentele ca 
urmare a nerespectării contractului de către beneficiari, prin care cheltuielile 
făcute de aceştia devin neeligibile.  
Operaţiunea contabilă  8069/beneficiar = 8060/a.mmm 
La fiecare activitate se verifică încadrarea valorilor contractate în fondurile 
alocate anual pe axe şi măsuri, respectiv în valori contractate a 
angajamentelor de plată şi a plăţilor în angajamentele de plata ordonanţate. 
Pentru fiecare activitate timpul alocat este de o zi lucratoare de la primirea 
următoarelor documente descrise în amănunt la contabilitatea plăţilor etapa 
procedurala C.P.5.: 
Documente de baza: 
- Certificatul de plata C4.1 
- Ordinul de plata EP.0.1 
 
Etapa CP3: 

Înregistrarea solicitării de sume în contul de plăţi APDRP şi 
 creearea obligaţiei de plată către beneficiar    

 

Scopul: 
Crearea obligaţiei de plată către beneficiari şi alimentarea contului de plăţi 
APDRP în vederea efectuării plăţilor către beneficiari 
 
Responsabil: 
Un expert pe plati din cadrul Serviciului Contabilitate. 
 
Descriere: 



 

 

Se primesc de la serv. Autorizare Plăţi Centralizatorul certificatelor de plata 
AP6.1, impreuna cu certificatele de plata AP4.1, ordonantarile AP4.2, fisele de 
verificare a debitelor si cele de recuperare a debitelor AP3.1, AP3.2, 
solicitarea si cererea de fonduri. 
Se verifică existenţa vizei CFPP . 
Metodologie 
Înregistrare contabilă.  

% =  
462/beneficiar 
          450.01 
          455.01 
 

Timp acordat 1 zi lucratoare.  
In cazul in care sumele transferate de cei doi co-finantatori publici sunt mai 
mici decat cele solicitate, o copie a notificarii care stabileste debitarea contului 
Euro, va fi trimisa de Serviciul   Autorizare Plati in vederea diminuarii 
angajamentelor de plata. Operatiunea este aceeasi cu (-). 
 

Etapa CP4: 
Înregistrarea fondurilor disponibile 

Scopul: 
Evidenţierea sumelor disponibile pentru efectuarea plăţilor. 
 
Responsabil: 
Un expert pe plati al Serviciului Contabilitate. 
 
Descrierea: 
Serviciul Efectuare Plăţi urmăreşte intrarea sumelor în contul de plăţi APDRP, 
deschis la Trezorerie, şi transmite fiecare extras de cont in original Serviciului  
Contabilizare Plăţi. 
 
Documente de bază 
Extrasul de cont. 
 
Metodologie 
La primirea fiecărui extras de cont, Seful serviciului verifică suma primită, care 
trebuie să corespundă cu cea solicitată si aprobata. 
Subactivitatea a 
În eventualitatea că cele două sume coincid: 
Se efectuează următoarele înregistrări contabile 
515.01 = 451    CE 
515.02 = 456    BS 
Operaţiunile trebuie înregistrate şi în Registrul Jurnal (CP.3.1)  
Timp alocat 1zi lucratoare.  
 
Etapa CP5: 
 



 

 

Înregistrarea Plăţilor 
Scop: 
Evidenţierea plăţilor de către Agenţie în conformitate cu obligaţiile 
contractuale faţă de beneficiari. 
 
Responsabil: 
Un expert pe plati din cadrul Serviciului Contabilizare Plăţi. 
 
Descriere: 
Fiecare plată trebuie înregistrată în conturi, pe analitice. 
Extrasul de cont in original de la trezorerie se transmite de către Serviciul 
Efectuare Plăţi la Serviciul Contabilizare Plăţi. Extrasul de cont va avea în 
mod obligatoriu anexat ordinul de.plata EP0.1. 
 
Documente de bază 
Ordinul de plată EP0.1, extrasul de cont in original. 
 

Metodologie 
Operaţiunea contabilă este:    
462/ beneficiar  =      % 
         515.01 
         515.02 
Concomitent 
451  = 450.01 
456  = 455.01 
 

În mod similar se vor înregistra toate plăţile ce se vor efectua din contul de 
plăţi APDRP (prin debitul conturilor analitice 462). 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
 

Etapa CP6: 
 

Înregistrarea dobânzilor din disponibil pentru plăţi proiecte  
Scop: 
Evidenţierea dobânzilor de încasat şi încasate de Agenţie (crearea obligaţiei 
de transferare a acestor sume în contul Euro). 
 
Responsabil: 
Un expert pe plati din cadrul Serviciului Contabilizare Plăţi. 
 
Descriere: 
Notificarea dobanzii estimative la contul ’’ Disponibil pentru finantarea 
proiectelor FEADR’’ EP 1.8 se transmite de catre Serviciul Efectuare Plăţi  la 
Serviciul Contabilizare Plăţi in ultima zi lucratoare a lunii ce precede luna in 
curs.   
Extrasul de cont de la trezorerie se transmite de către Serviciul Efectuare Plăţi 
la Serviciul Contabilizare Plăţi. 
 



 

 

Document de bază 
Notificarea dobanzii estimative la contul ’’ Disponibil pentru finantarea 
proiectelor FEADR’’ EP 1.8 
Extrasul de cont 
 
 
Metodologie 
Activitatea C.P.6.A. Evidenţierea dobânzilor de încasat (crearea obligaţiei de 
plată către OC) 
“Operatiunea este anterioara CP 6 B de mai jos, in momentul primirii notificarii 
de la SEP cu estimarea volumului de dobanda de primit.” 
 
Operaţiunea contabilă este:    
Dobanda estimativa disponibil creare 
 

5182.01  =       %  
450.01.99 
455.01.99 

“ Daca estimarea anterioara nu a fost corecta, in primul rand se storneaza 
inregistrarea evidentierea dobanzilor de incasat, se face operatiunea corecta 
de evidentiere a dobanzii de incasat si abia apoi operatiunea curenta.” 
 
Dobanda estimativa disponibil creare STORNO  
- 5182.01  =  % 

- 450.01.99 
- 455.01.99 

 
Activitatea C.P.6.B. Evidenţierea încasării dobânzilor 
Operaţiunea contabilă este: 515.01=    5182.01  
Operaţiunile se înregistrează în Registrul Jurnal(CP3.1). 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
 
Etapa CP7: 

Înregistrarea transferului dobânzilor încasate,  
aferente disponibilului, către OC 

 

Scop: 
Evidenţierea transferului dobânzilor încasate de Agenţie, aferente 
disponibilului, în contul Euro la OC. 
 
Responsabil: 
Un expert plati din cadrul Serviciului Contabilizare Plăţi. 
 
Descriere: 
Extrasul de cont in original de la trezorerie impreuna cu OP-ul se transmite de 
către Serviciul Efectuare Plăţi la Serviciul Contabilizare Plăţi. 
Dupa inregistrarea in contabilitate se completeaza Pista de audit privind 
dobanzile si se returneaza Serviciului Efectuare Plăţi. 



 

 

 
 
Document de bază 
Extrasul de cont ,OP (EP0.1) 
 
Metodologie 
Corespunde etapei procedurale CP5 Plăţi 
Operaţiunea contabilă este:   
 450.01.99=     515.01  
   
 455.01.99= 515.01 
 

Operaţiunea se înregistrează în Registrul Jurnal C.P.3.1. 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
 

Etapa CP8: 
 

Restituirea sumelor necheltuite către cei doi finanţatori publici 
 

Scop: 
Restituirea sumelor necheltuite de către Agenţie către cei doi finanţatori 
publici, în cadrul termenului de 5 zile lucrătoare în care contul de plăţi APDRP 
poate avea sold. 
 
Responsabil: 
Un expert plati din cadrul Serviciului Contabilizare Plăţi. 
 
Descriere: 
Se efectuează ca orice plată, conform etapei procedurale C.P.5. 
 

Metodologie 

Operaţiunile contabile simultane sunt:    
451 =     515.01 
456 =         515.02 

 
şi simultan  462/ beneficiar =  % 
                       450.01 
       455.01 
  
Operaţiunea se înregistrează în Registrul Jurnal(CP.0.1). 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
 
 
 
 
 
Etapa CP9: 

 



 

 

Înregistrarea debitelor/overpayments  
 

Scop: 
Evidenţa debitelor/overpayments ce trebuie recuperate. 
 
Responsabil: 
Expertul pe plati responsabil cu contabilizarea debitelor/ overpayments din 
cadrul Serviciului Contabilizare Plăţi. 
 
Descriere: 
Conform fisei de debit (IRD3.1) emisa de Biroul Recuperare Debite,insotita de 
Declaratia de transmitere a fisei de debit (IRD3.3), evidenţa 
debitelor/overpayments este înregistrată în Registrul Jurnal(CP.3.1). Aceasta 
inseamna crearea de obligatii de plata catre ambii cofinantatori publici. 
Simultan Biroul Recuperare Debite face cunoscut Serviciul Efectuare Plăţi 
pentru a urmări intrarea sumelor în contul de plăţi APDRP. 
Metodologie 
Operaţiunea contabilă:  
 
Inregistrare debite/overpayments  
461.01.1/beneficiar        = % 
 450.02 
 455.02 
 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
In cazul anularii unui debit sau a modificarii cuantumului debitului, Biroul 
Recuperare Debite transmite Serviciului Contabilizare Plati Notificarea privind 
anularea debitului (IDR5.4), respectiv Notificarea privind modificarea 
cuantumului debitului (IRD5.3) . 
 
-461.01.1/beneficiar        = % 
 -450.02 
          -455.02 
 

Etapa CP10:  
Înregistrarea debitelor recuperate 

 

Scop: 
Ţinerea la zi a situaţiei debitelor ce trebuie recuperate cu reducerea 
corespunzătoare a soldului cu sumele recuperate. 
 
 
Responsabil: 
Expertul pe plati responsabil cu înregistrarea debitelor. 
 
Descriere: 
La primirea extrasului de cont de la Serviciul Efectuare Plăţi insotit de 
Certificatul de recuperere a debitului ( IRD4.1), suma menţionată în extrasul 



 

 

de cont si in certificat  este contabilizată şi înregistrată în Registrul 
Jurnal(CP.1.3). 
 
Metodologie 
Serviciul Efectuare Plăţi transmite extrasul de cont ,iar Biroul Recuperare 
Debite transmite Certificatul de recuperere a debitului ( IRD4.1) la Serviciul 
Contabilizare Plăţi.  
Operaţiunea contabilă este  
515.03  = 461.01.1/beneficiar 
Concomitent  
450.02                      =       451 
450.02                     =        456 
 
Dupa inregistrarea in contabilitate se completeaza Pista de audit privind 
recuperarea debitelor (IRD 7.1) si se returneaza Serviciului Autorizare Plati. 
  
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
 

Etapa CP11: 
 
Înregistrarea dobânzilor aferente contului de disponibil si al contului de 

incasare debite/overpayments recuperate 
 
Scop: 
Evidenţierea dobânzilor estimative, încasate de Agenţie şi crearea obligaţiei 
de transferare a acestor sume în contul Euro la OC. 
 
Responsabil: 
Un expert pe plati din cadrul Serviciului Contabilizare Plăţi. 
 
Descriere: 
Notificarea dobanzii estimative la contul ’’ Disponibil din recuperarea debitelor 
de la beneficiari’’  EP 1.8 se transmite de catre Serviciul Efectuare Plăţi  la 
Serviciul Contabilizare Plăţi in ultima zi lucratoare a lunii ce precede luna in 
curs.  Extrasul de cont de la Trezorerie se transmite de către Serviciul 
Efectuare Plăţi la Serviciul Contabilizare Plăţi. 
 
Document de bază 
Notificarea dobanzii estimative la contul  ’’ Disponibil din recuperarea debitelor 
de la beneficiari’’  EP 1.8 
Extrasul de cont 
Metodologie 
Operaţiunile contabile sunt:  
Dobanda estimativa debite creare  
5182.03  =  % 

450.02.99 
455.02.99(dobânda de încasat) 

Dobanda estimativa debite creare STORNO  
- 5182.03  =  % 

- 450.02.99 



 

 

- 455.02.99(dobânda de încasat) 
 
Dobanda debite incasare (conform extrasului de cont) 
 
515.03.99 =            5182.03 (dobânda încasata) 
 
Operaţiunea se înregistrează în Registrul Jurnal(CP.3.1). 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
 

Etapa CP12: 
 

Transferul dobânzilor încasate pentru debitele recuperate, către OC 
  

Scop: 
Evidenţierea transferului dobânzilor încasate de Agenţie în contul Euro la OC. 
 
Responsabil: 
Expertul pe plati din cadrul Serviciului Contabilizare Plăţi. 
 
Descriere: 
Extrasul de cont de la Trezorerie si ordinul de plata se transmit de către 
Serviciul Efectuare Plăţi la Serviciul Contabilizare Plăţi 
 
Document de bază 
Extrasul de cont si OP(EP0.1). 
 
Metodologie 
Similar etapei procedurale CP5 Plăţi. 
 
Operaţiunea contabilă este:    

%  =     515.03.99  
450.02.99 

 455.02.99 
  

Operaţiunea se înregistrează în Registrul Jurnal(CP3.1). 

Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 

In cazul recuperarii debitelor din „overpayments”  se primeste de la Serviciul 
Efectuare Plăţi extrasul de cont de la Trezorerie . 
Simultan vor fi folosite doua operatiuni contabile, si anume: 
      5182.03   =           % 

450.02.99 
455.02.99 

(suma va fi scazuta :operatiune cu— in fata); 
 

 %  = 515.03.99 
     450.02.99 
     455.02.99    



 

 

(aceeasi suma scazuta: operatiune cu — in fata). 
 
Etapa CP13: 
 

Înregistrarea transferului de sume reprezentând debite recuperate,  
către OC şi MAPDR 

Scop: 
Se asigură că fondurile provenite din debitele recuperate sunt transferate 
fiecărei surse de cofinanţare din contribuţia publică. şi închiderea obligaţiilor 
faţă de OC şi MAPDR. 
Responsabil: 
Expertul pe plati  responsabil cu contabilizarea debitelor. 
 
Descriere: 
După ce Serviciul Efectuare  Plăţi dispune plăţile (cu vizele CFPP obţinute în 
prealabil) către cofinanţatori - fonduri publice (OC şi MAPDR) transmite 
extrasul de cont si ordinele de plată (EP0.1) in original  la Serviciul 
Contabilizare Plăţi. Aici se operează în contabilitate, în Registrul 
Jurnal(CP3.1).  
 
Document de bază 
Extrasul de cont si ordinele de plată (EP0.1) 
 
Metodologie 
Operaţiunea contabilă   

%  =  515.03 
         451 
         456 
 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 

 
 
 
Etapa CP14: 
 

Debitori incerţi, rău platnici, dubioşi sau în litigiu   
Scop: 
Evidenţa în contabilitate a debitelor mai vechi de un an, a debitelor 
îndoielnice, a debitorilor rău platnici, a debitorilor în litigiu şi a prescripţiei 
debitelor în condiţiile legii. 
 
Responsabil: 
Expertul pe plati  responsabil cu contabilizarea debitelor. 
 
Descriere: 
 

Fie prin notificare scrisă fie prin ignorarea termenului de plată solicitat, 
beneficiarul dă dovadă de rea intenţie. 
În acest caz Serviciul Autorizare Plăţi transmite dosarul Direcţiei Juridice în 
vederea recuperării debitului pe cale silită. 



 

 

 
In urma notificarii (IRD.4.6) transmise de catre SAPRD  cu privire la trecerea 
unui an de la constatarea unui debit se va inregistra in contabilitate trecerea 
de la contul de debitori diversi la contul de debitori incerti a beneficiarului in 
cauza. 
 
Activitatea C.P.14.A Identificarea debitorilor incerţi, rău platnici, dubioşi sau în 
litigiu 
După trecerea unui an de la constatarea unui debit şi neachitat de beneficiar, 
sau în momentul acţionării debitorului în judecată, aceşti debitori se 
evidenţiază distinct de masa debitorilor curenţi. 
 
Metodologie 
Operaţiunea contabilă  461.02.1/beneficiar = 461.01.1/beneficiar 
 
Document de baza  
Notificarea (IRD4.6) primita de la SAPRD . 
 
Activitatea C.P.14.B. Încasarea debitelor de la debitori incerţi 
 
Metodologie 
Operaţiunea contabilă   515.03  = 461.02.1/beneficiar 
Transferul sumelor încasate către cei doi cofinanţatori publici se face conform 
Etapei Procedurale CP 13. 
 
Activitatea C.P.14.C. Debite de la debitori rău platnici, dubioşi sau în litigiu 
neîncasate timp de doi ani 
 
 
Metodologie 
Operaţiunea contabilă   461.03.1/beneficiar =  461.02.1/beneficiar 
Document de bază 
Notificare primită de la SAPRD 
 
Activitatea C.P.14.D. Încasarea debitelor de la debitori rău platnici, dubioşi 
sau în litigiu ulterior perioadei de doi ani 
 
Metodologie 
Operaţiunile contabile simultane:  515.03 = 461.03.1/beneficiar 
Transferul sumelor încasate către cei doi cofinanţatori publici se face conform 
Etapei Procedurale CP 13.    
 
Activitatea C.P.14.E. Prescrierea debitelor provenite de la debitori rău platnici. 
 
Metodologie 
Operaţiunile contabile simultane:   
461.03.1/beneficiar    = % 

450.02 
455.02  
 



 

 

Document de bază 
Notificarea primită de la forul constatator (diferit pe fiecare activitate). 
 
Activitatea C.P.14.F. Identificarea şi calcularea penalităţilor pentru plata cu 
întârziere a debitelor. 
Toate operaţiunile contabile sunt identice cu cele de constatare a unui debit, 
fie el curent, incert, dubios sau rău platnic, astfel: 
461.01.2/ beneficiar = % 

450.02 
455.02 

Sau dupa caz contul debitat poate fi 461.02.2 sau 461.03.2, pana la 
prescriptie. 
Operaţiunea se face iniţial şi apoi lunar, până la încasarea debitului şi a 
penalităţilor. 
Operaţiunile de încasări sau restituire a încasărilor către cei doi finanţatori 
sunt identice şi se fac simultan cu sumele referitoare la debitul propriu-zis. 
De asemeni identică este şi operaţiunea de prescripţie, făcându-se simultan 
cu prescrierea debitului. 
Termen de efectuare a operaţiunii 1 zi lucratoare. 
 

Etapa CP 15: 
Reconcilieri 

 

Au fost identificate urmatoarele tipuri de reconcilieri lunare: 
• Reconcilierea angajamentelor (contractelor)(CP15.1) intre Serviciul 

Contabilizare Plati ,Serviciul  Contractare,Serviciul Asistenta Tehnica  
si SECA -CRPDRP 

• Reconcilierea intre Serviciul Contabilizare Plati, Serviciul Efectuare 
Plati si Serviciul Autorizare Plati referitor la platile efectuate (AP11.1). 

• Reconcilierea intre Serviciul Contabilizare Plati si Serviciul Autorizare 
Plati referitor la debite(IRD4.4). 

• Reconcilierea cursului ECB intre serviciile din cadrul Directiei Plati 
Proiecte(EP0.6) 

• Reconcilierea soldului zero al al contului FEADR, pentru luna 
anterioara(CP15.2). 

 
Principii general valabile pentru toate reconcilierile 
 
Etapa 1. Listarea contului (respectiv activitati, dacă este cazul); 
Etapa 2. Verificarea rezultatelor (specifică fiecărei reconcilieri); 
Etapa 3. Dacă la verificare rezultă corectitudinea datelor, se semnează şi se 
datează de către cel ce a întocmit lucrarea; 
Etapa 4. Se verifică de către şeful serviciului, care semnează şi datează 
lucrarea, distinct de semnătura de întocmire; 
Etapa 5. Dacă se constată erori, sau diferenţe de sume, se explică şi 
semnează a două oară de către şeful serviciului. 
Etapa 6. Fiecare document de reconciliere trebuie semnat de persoana care l-
a intocmit, precum si de persoana care l-a verificat. 



 

 

Etapa 7. Fiecare reconciliere va fi efectuata de expertul care nu a inregistrat 
operatiunile contabile. 
 
Reconcilierea soldului 0 al contului FEADR (CP15.2) 
 
Se realizează in prima zi lucratoare a fiecărei luni, între Seviciul Autorizare Plăţi şi 
Recuperarea Datoriilor, Serviciul Efectuare Plati si Serviciul Contabilizare Plăti. 
 
Reconcilierea platilor(AP11.1) 
Reconcilierea intre Serviciul Contabilizare Plati, Serviciul Efectuare Plati si 
Serviciul Autorizare Plati referitor la platile efectuate 
Pentru fiecare sesiune de plata, se reconciliaza pe baza formularului din 
anexa,  completat de cate un expert din cadrul Serviciului Contabilizare Plati, 
Serviciului Efectuare Plati, Serviciului Autorizare Plati si revizuit simultan de 
sefii de serviciu. 

Reconcilierea angajamentelor (contractelor)(CP15.1) 
La inceputul fiecarei luni se reconciliaza  contractele inregistrate pana in 
ultima zi lucratoare a lunii precedente, pe baza formularului din anexa,  
verificat de sefii serviciilor Contabilizare Plati , Serviciului Contractare si 
DATFP  
 
Reconcilierea intre Serviciul Contabilizare Plati si Serviciul Autorizare Plati 
referitor la debite(IRD 4.4). 
 
Lunar, nu mai tarziu de data de 3 ale lunii urmatoare, se vor reconcilia 
debitele constatate pe baza formularului din anexa completat de cate un 
expert din cadrul  Serviciului Autorizare Plati si Recuperare Datorii  si revizuit 
simultan de ambii sefi de serviciu. Formularul este prezentat in anexa.  
 
Reconcilierea cursului ECB intre serviciile din cadrul Directiei Plati 
Proiecte(EP0.6) 
 
Lunar se reconciliaza pe baza formularului din anexa,  completat de un expert 
din cadrul  Serviciului Efectuare Plati si revizuit simultan de  sefii de serviciu.  
 

Etapa CP16: 
Arhivare 

 
După încheierea unor secvenţe de derulare, o parte din documentele primite 
de la alte compartimente, sau produse în cadrul serviciului trebuie arhivate.. 
Arhivarea se va face conform manualului de arhivare al APDRP. 
 

Etapa CP17: 
Raportări 



 

 

 
Raportări către OC 
Toate rapoartele întocmite de APDRP pentru Comisia Europeană vor trece 
prin Organismul de Coordonare..Vor fi transmise rapoarte  trimestriale şi 
anuale. 
 
Serviciul Contabilizare Plăţi asigură raportarea trimestrială şi anuală 
Organismului de Coordonare date privind angajamentele, plăţile şi debitele 
recuperate. 
 

1.     Raportări privind angajamentele (CP17.2). 
Serviciul Contabilizare transmite trimestrial şi anual Organismului de 
Coordonare informaţii despre angajamente. Pentru a monitoriza programul, 
Serviciul contabilizare plăţi trebuie să asigure Organismului de Coordonare 
informaţii despre utilizarea fondurilor. De aceea Serviciul Contabilizare Plăţi 
trimite Organismului de Coordonare raportul cu privire la angajamente privind 
contractele de finanţare între APDRP şi beneficiari la nivelul axelor, masurilor, 
numărul si suma contractelor. 
Raportul va fi înaintat Organismului de Coordonare în a treia zi după 
contabilizarea tuturor angajamentelor în sistemul contabil. 
Acest raport se va lista  automat din programul de contabilitate, conţinând 
cifrele înregistrate în registrele contabile. Raportul privind angajamentele, 
cuprinzand alocarile de fonduri, contractele inregistrate si restul de contractat 
va putea fi vizualizat de catre Serviciul Contractare si Serviciul Monitorizare.  
 
2.      Raportare privind plăţile(CP17.3). 
Serviciul contabil informează OC despre situaţia plăţilor. Trimestrial şi anual, 
Serviciul Contabilizare Plăţi întocmeşte Raportul cu privire la plati şi îl 
înaintează OC. 
Raportul va fi înaintat Organismului de Coordonare în a treia zi după 
contabilizarea tuturor platilor în sistemul contabil. 
Acest raport se va scoate automat din programul de contabilitate, conţinând 
cifrele înregistrate în registrele contabile. 
 
3. Previziuni de plata  
Previziuni de plată, pentru trimestrul următor 
În vederea asigurării existenţei sumelor necesare plăţilor din trimestrul 
următor, serv. Contabilizare Plăţi va completa formularele pentru OC 
referitoare la finantarea de la CE si BS ( CP 17.5; CP17.6). Aceste formulare 
se înaintează cel târziu pe data de 10 ale lunii premergătoare începerii 
trimestrului. 
 
Previziuni anuale de plată pentru anul următor de la BS 
In vederea asigurarii existenţei fondurilor de cofinanţare în anul următor se 
intocmesc previziuni anuale de plată pentru anul următor de la BS 
Până cel târziu 01.04 a anului în curs se transmite OC previziunea de plată pe 
anul următor şi estimări ale următorilor 3-4 ani. 
În termen de maxim 10 zile de la apariţia în Monitorul Oficial a legii bugetului 
pe anul următor sau în maxim 5 zile de la apariţia în Monitorul Oficial a legii 



 

 

de rectificare a bugetului de stat se va completa şi transmite la OC defalcarea 
pe trimestre a propunerilor de buget necesare cofinanţării. 
 
Previziuni pentru cererile de fonduri (CP17.8) 
Pentru fiecare program de dezvoltare rurala Agentia va transmite de 2 ori pe 
an impreuna cu Declaratia de Cheltuieli, pana cel tarziu 31 ianuarie si 31 iulie 
previziunile privind fondurile ce urmeaza sa fie finantate de FEADR pentru 
anul curent si o estimare actualizata a cererii de fonduri pentru anul urmator.  
 

4. Raportarea debitelor recuperate (CP17.4) 
Serviciul de Contabilitate comunică Organismului de Coordonare debitele 
recuperate, printr-un Raport cu privire la debitele constatate, recuperate si de 
recuperat. Acest raport se va scoate automat din programul de contabilitate, 
conţinând cifrele înregistrate în registrele contabile, eroarea umană fiind astfel 
exclusă. 
 
5. Raportare de cheltuieli (CP17.7) 
Agentia va intocmi Declaratii de cheltuieli pentru fiecare Program de 
Dezvoltare Rurala. Aceste Declaratii vor acoperi pentru fiecare masura de 
dezvoltare rurala suma cheltuielilor publice eligibile pentru care Agentia a 
platit contributia FEADR pe perioada de referinta. Se vor transmite 
Organismului de Coordonare electronic la urmatoarele termene: 

a) cel mai tarziu pana la 30 aprilie pentru cheltuielile din perioada 1 
ianuarie-30 martie; 

b) cel mai tarziu pana la 31 iulie pentru cheltuielile din perioada 1 
aprilie-30 iunie; 

c)  cel mai tarziu pana la 10 noiembrie pentru cheltuielile din perioada 
1 iulie-15 octombrie; 

d) cel mai tarziu pana la 31 ianuarie pentru cheltuielile din perioada 16 
octombrie-31 decembrie. 

 
Cheltuielile declarate dintr-o anumita perioada pot contine corectii la datele 
declarate intr-una din declaratiile anterioare apartanand aceluiasi an financiar.  
Totusi, daca un Program de Dezvoltare Rurală nu a fost aprobat de Comisie 
până la 31 martie 2007 toate cheltuielile efectuate anticipat de catre Agentie 
pe propria raspundere inaintea adoptarii programului vor fi raportate Comisiei 
in prima Declaratie de cheltuieli ulterioara adoptarii programului.  
 
Cheltuielile totale eligibile sunt exprimate in EURO, sunt defalcate pe prioritati 
si masuri si cuprind cheltuielile publice (contributia europeana si nationala). 
Sumele inserate in declaratia cheltuielilor sunt verificate cu ajutorul unui check 
list, care cuprinde valoarea platilor catre beneficiar, din care s-au dedus 
debitele recuperate direct in cont de la beneficiarii debitori. Aceste date 
referitoare la perioada parcursa de la ultima declaratie se adauga celor 
raportate anterior, astfel incat platile sunt cumulate de la inceputul 
programului pana la data intocmirii declaratiei. Declaratia este insotita de 3 
anexe, referitoare la debitele de colectat, debitele colectate si platile in exces. 
Platile in exces se deduc din urmatoarea declaratie de cheltuieli emisa dupa 
descoperirea acestora, la cursul notificarii descoperirii, indiferent daca 
acestea au fost recuperate sau nu.   



 

 

 
ETAPA CP.18  
 

Proiecte finalizate  
 
Nota referitoare la proiectele finalizate aprobata de Directorul General si 
Directorul General Adjunct Implementare, impreuna cu documentele 
justificative a proiectelor finalizate pe axe si beneficiari. 
 
In cazul proiectelor finalizate, dupa inregistrarea in contabilitate a sumelor 
dezangajate rezultate ca urmare a diferentelor intre valoarea contractului de 
finantare si valorile autorizate si platite, dosarul beneficiarilor respectivi va 
cuprinde notificarea asupra tuturor platilor efectuate, precum si fisa sah a 
contului 8068 ”Angajamente legale”, cu soldul 0. Dupa primirea borderourilor 
si notificarilor transmise de Serviciul Autorizare Plati, Serviciul Contabilizare 
Plati va opera dezangajarea sumelor rezultate ca urmare a diferentelor intre 
valoarea contractului de finantare si valorile autorizate si platite. Dezangajarea 
acestor sume se inregistreaza in contabilitate in rosu, prin debitarea contului 
8066 si creditarea lui 8068/beneficiar (pentru angajamente legale) si prin 
creditarea contului 8066 cu debitarea urmatoarelor conturi 8063 si 8064, 
(pentru angajamente bugetare) cu diferenta intre valoarea contractului de 
finantare si valorile autorizate si platite. In termen de maxim 3 zile lucratoare 
de la inregistrarea dezangajarilor in contabilizare, se va transmite o copie a 
notificarilor Serviciului Contractare, insotite de o adresa de inaintare in care se 
precizeaza sumele dezangajate, spre a fi operate si luate in considerare la 
reconcilierea lunara a angajamentelor legale.  
Dosarul va fi etichetat în vederea arhivarii, cu numărul (codul) contractului, 
arhivarea urmând a se face în ordinea crescătoare a acestor coduri. 
 
 
  



 

 

 
Capitolul 2 – Implementare şi plăţi proiecte de servicii 

 
2.1 Contractarea fondurilor 

 
Secţiunea C2.1.1: 
 

Stabilirea nevoilor de formare / consiliere 
 
Directia Generala de Dezvoltare Rurală din cadrul MAPDR întocmeşte nevoile 
de formare / consiliere la nivel naţional, stabilind sectoarele şi domeniile 
aferente acestora, pentru care se vor realiza formarea profesională şi activitaţi 
de informare şi se vor acorda servicii de consiliere fermierilor şi proprietarilor 
de păduri. 
 
Secţiunea C2.1.2: 
 

Selectarea furnizorilor de formare profesională/ 
de servicii de consiliere 

 
Pe baza nevoilor de formare/consiliere stabilite la nivel naţional, Directia 
Generala de Dezvoltare Rurală  din cadrul MAPDR va elabora criteriile de 
selectie (termenii de referinta) pentru contractele de servicii şi va derula 
procedura de licitaţie / selectie corespunzătoare. 
În etapa de selectie, Direcţia Asistenţă Tehnică – APDRP va desemna 
observatori in cadrul comitetelor de selectie, care vor participa la această 
etapă procedurala. Observatorul urmăreşte respectarea cerinţelor procedurale 
privind selecţia proiectelor de formare/informare şi utilizarea serviciilor de 
consiliere cuprinse în Manualului de Achiziţii întocmit de DGDR – MAPDR. 
În maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de selecţie şi întocmirea 
Raportului de Evaluare,  Expertul DAT desemnat ca observator va elabora 
Raportul Observatorului (formular CS – 01), pe care îl va înainta Directorului 
DAT spre avizare. Dacă, în timpul derulării procesului de selecţie, 
observatorul DAT va sesiza abateri de la procedura de selecţie prezentată ăn 
Manualul de Achiziţii al DGDR, acesta va detalia aspectele observate în 
raportul respectiv. Raportul va fi anexat documentaţiei aferente procesului de 
selecţie, primite de catre DAT de la DGDR, opinia observatorului 
reprezentând un punct de verificare din Fişa de verificare a procesului de 
selecţie. 
 
Secţiunea C2.1.3: 

 
Verificarea Procedurii de Licitaţie / Selectie privind aspectele 

procedurale 
 
După finalizarea etapei de evaluare DGDR  va transmite la Direcţia Asistenţă 
Tehnică din cadrul APDRP toate documentele din procesul de 
licitaţie/selectie: 
− Anunţul de intenţie global şi individual – după caz 



 

 

− Criteriile de selectie – dupa caz 
− Termenii de referinţă – dupa caz 
− Anunţul de participare – după caz 
− Toate documentele din etapa Stabilirii listei scurte – după caz 
− Dosarul de licitaţie – dupa caz 
− Toate documentele din etapa Evaluarii ofertelor (inclusiv toate ofertele 

primite/proiectele primite) 
Expertul DAT întocmeşte Fisa de Verificare pentru Avizarea Raportului de 
Evaluare a Licitatiei/Selectiei (formular CS – 02), verificând dacă 
documentaţia care însoţeşte Raportul de Evaluare este completă, dar şi dacă 
formularele folosite respectă formularele standard din procedura de selecţie a 
DGDR. În acelaşi timp, expertul verifică dacă raportul este semnat de 
persoanele desemnate prin procedură şi dacă toate punctajele acordate se 
încadrează în limitele stabilite şi sunt corect calculate. Un alt punct al fişei de 
verificare vizează inexistenţa conflictului de interese. În acest sens, expertul 
DAT verifică dacă membrii comitetului de evaluare au legaturi financiare sau 
profesionale cu partile care au depus oferte, consultând Oficiul Registrului 
Comertului privind actionariatul, Declaraţiile de imparţialitate şi 
confidenţialitate şi CV-urile acestora. Expertul verifică dacă există o legătura 
speciala a unui ofertant cu ceilalti ofertanţi sau alte părţi implicate în proiect, 
consultând Oficiul Registrului Comertului privind actionariatul, dar şi dacă, 
pentru pregătirea licitaţiei DGDR a beneficiat de asistenţă tehnică externă, 
verificând dacă experţii cheie ai ofertanţilor au participat la pregătirea 
proiectului (termenii de referinţă şi toate documentele din dosarul de licitaţie). 
În această situaţie, expertul DAT solicită DGDR informaţii privind contractele 
de asistenţă tehnică şi lista experţilor care au participat pentru pregătirea 
dosarului de licitaţie / criteriilor de selecţie. În final se verifică dacă Raportul 
Observatorului este completat şi semnat de acesta şi dacă se confirmă 
inexistenţa neregulilor procedurale pe parcursul derulării procesului de 
selecţie. 
După întocmirea Fişei de Verificare pentru Avizarea Raportului de Evaluare a 
Licitatiei/Selectiei, expertul DAT o transmite spre verificare Şefului de serviciu. 
Acesta verifică procesul de selecţie din punct de vedere al respectării 
procedurii de licitaţie / selectie din Manualul de Achiziţii al DGDR, semnează 
Fisa de verificare şi o înaintează Directorului DAT spre avizare. 
DAT notifică MAPDR privind aprobarea licitaţiei/selectiei in termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea documentaţiei de la DGDR. În acest sens, expertul 
DAT întocmeşte Notificarea privind avizarea Procesului de licitatie / selectie 
(formular CS – 03), pe care o transmite apoi şefului de serviciu spre verificare. 
După ce verifică şi semnează formularul, acesta îl transmite spre avizare 
Directorului DAT. După avizare, Notificarea este semnată de Directorul 
General Adjunct Implementare Tehnică şi transmisă DGDR. 
Dacă în urma verificării se constată abateri de la procedura de 
licitaţie/selectie, DAT înstiinţează DGDR privind abaterile procedurale. 
Expertul DAT bifează rubrica „Respins cu observatii” din Notificarea privind 
avizarea Procesului de licitatie / selectie (formular CS – 03) şi completează 
rubrica „Observaţii” cu motivele care au dus la neavizarea procesului de 
selecţie. Notificarea va fi verificată de Şeful de serviciu, avizată de Directorul 



 

 

DAT, semnată de Directorul General Adjunct Implementare Tehnică şi 
transmisă DGDR in termen de 5 zile lucrătoare. După primirea notificării, 
DGDR va relua procesul de licitaţie/selectie de la etapa care a cauzat 
nerespectarea procedurii. 
 
Secţiunea C2.1.4: 
 

Notificarea adjudecării contractului 
 
In termen de nu mai mult de 15 zile calendaristice de la verificarea si avizarea 
oficiala a Raportului de Evaluare, DGDR  notifica in scris ofertantul castigator, 
precum că oferta a fost selectata şi invită ofertantul să contacteze APDRP în 
vederea semnarii contractului de servicii. De asemenea, DGDR  va transmite 
celorlalti candidati o scrisoare standard informandu-i ca ofertele lor nu au fost 
selectate. Aceasta scrisoare va cuprinde orice deficiente ale ofertei depuse, 
punctajul detaliat obtinut de ofertă şi punctajul obtinut de ofertantul castigator. 
După transmiterea scrisorilor de notificare, DGDR  notifică APDRP în vederea 
întocmirii şi semnării contractelor de servicii.  
 
Secţiunea C2.1.5: 

 
Semnarea contractului 

 
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la notificarea ofertantului câştigător, 
acesta va contacta DAT – APDRP, care întocmeşte Contractul de servicii 
(formular CS – 04) in trei exemplare, alcătuit din Condiţii Speciale şi 
urmatoarele anexe: 
− Conditii Generale pentru contracte de servicii  
− Termeni de Referinta / Criteriile de Selecţie (din dosarul de licitatie, după 

caz) 
− Organizare si Metodologie (din oferta castigatoare / proiectul selectat) 
− Lista expertilor cheie si CV-urile lor (din oferta castigatoare / proiectul 

selectat) 
− Bugetul (din oferta castigatoare / proiectul selectat) 
− Altele (din Dosarul de licitatie si incluzand de exemplu taxe si acorduri 

vamale, formular de identificare financiara, formular de garantie financiara 
etc.). 

Anexele Contractului standard (formular CS – 04), care se referă la Condiţiile 
Generale şi la Informaţii Diverse, trebuie reproduse fără modificări în fiecare 
contract de servicii. Condiţiile Speciale sunt completate de personalul DAT – 
APDRP. 
Valoarea totală a Contractului de servicii este exprimată în EURO sau RON, 
după caz: 
- În cazul în care Contractorul este străin se trece doar suma în EURO, fiind 

vorba de un import de servicii. 
- În cazul în care Contractorul este român se trece suma în RON la cursul 

de schimb din data avizarii Raportului de evaluare al licitatiei de catre 
APDRP. 



 

 

Suma totală in RON / EURO ce va fi plătită Beneficiarului de către APDRP nu 
va depăşi suma prevăzută în contract.  
Dacă, la sfârşitul proiectului, costurile eligibile legate de implementarea 
proiectului sunt mai mici decât valoarea contractata, contribuţia financiara a 
APDRP aferenta proiectului, va fi limitată la aceste costuri. 
Personalul DAT completeaza Contractul de Servicii (formular CS – 04) – 
Condiţii Speciale si ataşează toate anexele acestuia: 
- Contract de servicii – Conditii generale 
- Termeni de Referinta (din dosarul de licitatie, după caz) 
- Organizare si Metodologie (din oferta castigatoare / proiectul selectat) 
- CV experti cheie (din oferta castigatoare / proiectul selectat) 
- Detalierea Bugetului (în cazul contractelor pe bază de onorarii) 
- alte documente (ex: formular de identificare financiară) 
După elaborarea Contractului de Servicii (formular CS – 04), expertul DAT 
întocmeşte Fisa de Verificare a Contractelor de Servicii (formular CS – 05), 
prin care verifică dacă toate anexele contractului au fost ataşate şi dacă au 
fost corect completate Condiţiile Speciale. În acest sens, expertul verifică 
dacă numele şi adresa părţilor contractante sunt corect specificate, dacă la 
art. 3 este specificat un singur tip de contract (pe bază de onorarii sau pe 
bază de preţ global), dacă valoarea contractului de la art. 3 este aceeaşi cu 
cea din oferta financiară a ofertantului câştigător (în cazul în care există 
diferenţe, acestea trebuie să fie bine argumentate), dar şi dacă modul de plată 
stabilit la art. 7 corespunde cu tipul de contract şi este în conformitate cu art. 
28 din Condiţii Generale. Prin aceeaşi fişă, expertul verifică şi concordanţa 
dintre prevederile Termenilor de Referinţă şi oferta tehnică a ofertantului 
câştigător: strategia propusă duce la atingerea tuturor obiectivelor proiectului 
şi a rezultatelor aşteptate, programarea activităţilor corespunde cu perioada 
de derulare a proiectului, este detaliată şi uşor de monitorizat, iar numărul, 
experienţa şi abilităţile experţilor corespund cerinţelor din Termenii de 
Referinţă. 
Partile sunt legate de contract din momentul semnarii si de aici, importanta 
care trebuie acordata datei respective. 
Apoi, expertul transmite documentele (Contractul de servicii – CS – 04 – si 
Fisa de Verificare a Contractelor de servicii – CS – 05)  Sefului de serviciu 
pentru verificare si Directorului DAT pentru avizare. DAT elaborează, verifică 
şi semnează Contractul de Servicii în interval de 8 zile calendaristice. 
Fisa de verificare a Contractelor de servicii (formular CS – 05) este avizata de 
Directorul DAT, care in  aceiasi zi  semnează si Contractul de Servicii 
(formular CS – 04) si îl transmite spre avizare compartimentelor specializate 
din APDRP: 

- Directia Juridica; 
- Controlul Financiar Preventiv Propriu; 



 

 

După obţinerea vizelor mentionate, DAT transmite Contractul spre semnare la 
Directorul General al APDRP. Cele doua compartimente specializate şi 
Directorul General vor semna contractul in termen de 8 zile calendaristice. 
Dupa semnarea contractului de catre Directorul General, APDRP il transmite 
catre ofertantul castigator pentru semnare. APDRP va primi contractul semnat 
de Contractor in maxim 15 de zile calendaristice.   
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenul stabilit din 
cauze neobiective, acesta pierde contractul. Procesul de pregatire a dosarului 
de contractare se reia cu ofertantul care a obtinut scorul imediat urmator 
(dupa ofertantul castigator). 
În maxim 3 zile lucrătoare de la primirea contractului de la Contractor, DAT 
transmite un exemplar original al acestuia la Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (Serviciul Evaluare, Contractare, Achiziţii şi 
Serviciul Autorizare Plăţi),însoţit de Nota de Transmitere (formular CS – 06) şi 
o copie la Direcţia Plăţi Proiecte – Serviciul Autorizare Plăţi şi Recuperare 
Datorii – Biroul Autorizarea Plăţilor. 
Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va trimite o 
copie a contractului de servicii fiecarui Oficiu Judetean de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit (Serviciul Verificare Cereri de Finanţare şi 
Serviciul Verificare Cereri de Plată) implicat in implementarea proiectelor 
respective, însoţit de Nota de Transmitere (formular CS – 06), în interval de 3 
zile lucrătoare. 
Un exemplar original al contractului va rămâne în cadrul DAT. Toate 
documentele vor avea un corespondent pe suport magnetic, care vor fi 
păstrate în secţiunea alocată din sistemul informatic al Agenţiei, conform cu 
procedura IT internă. 
După primirea Contractului de Servicii semnat de Contractor, APDRP 
înştiinţează in aceiasi zi DGDR, care raspunde de intocmirea Anuntului de 
adjudecare a contractului si transmiterea lui spre publicare la Comisia 
Europeana in 24 ore dupa notificare. Expertul DAT elaborează Notificarea 
privind Semnarea Contractului de Servicii (formular CS – 07), pe care o 
transmite Sefului de serviciu pentru verificare si Directorului DAT spre avizare. 
După ce o semnează, Directorul DAT o transmite Directorului General Adjunct 
Implementare Tehnica spre semnare. 
 
 
 
Secţiunea C2.1.6: 
 

Modificarea Contractelor de Servicii 
 
Contractele de Servicii pot necesita  modificari pe durata derularii lor daca 
anumite circumstante de implementare modifica conditiile initiale din 
momentul semnarii contractului. Modificarile la contract se realizeaza pe baza 
unui Act Aditional la Contract (formular CS – 12), semnat de ambele parti. 
Contractorul va solicita Actul Aditional completand Nota Explicativa pentru 
modificarea Contractului (formular CS – 08), pe care o transmite APDRP – 
DAT. Expertul DAT elaborează Fisa de Verificare pentru avizarea Notei 
Explicative (formular CS – 09) şi o transmite şefului de serviciu pentru 



 

 

verificare şi directorului DAT spre avizare, verificarea făcându-se în interval de 
3 zile lucrătoare. 
Nota Explicativă este verificată din punct de vedere al conformităţii acesteia, 
dar şi al eligibilităţii modificărilor de efectuat, avându-se în vedere principiile 
prezentate mai jos. 
In cazul avizarii Notei Explicative (formular CS – 08), expertul DAT întocmeşte 
Notificarea de acceptare a Actului Aditional (formular CS – 10), care va fi 
verificată de şeful de serviciu, avizată de Directorul DAT şi semnată de 
Directorul General al APDRP. Notificarea de acceptare este tansmisă 
Contractorului care, in termen de 15 zile calendaristice de la confirmarea de 
primirea notificarii, va fi invitat sa semneze Actul Aditional la Contract. 
În cazul neavizarii Notei Explicative (formular CS – 08), expertul DAT 
întocmeşte Notificarea de neacceptare a Actului Aditional (formular CS – 11), 
detaliind motivele pentru care nu a fost acceptată modificarea Contractului. 
Notificarea va fi verificată de şeful de serviciu, avizată de Directorul DAT, 
semnată de Directorul General al APDRP şi transmisă Contractorului.  
APDRP înştiinţează Contractorul privind acceptarea / neacceptarea iniţierii 
Actului Adiţional în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notei Explicative 
(formular CS – 08). 
In cazul in care se acceptă modificarea Contractului propusă de Contractor, 
expertul DAT întocmeşte Actul Adiţional, completând formularul standard 
(formular CS – 12). Noile variante ale Contractului de Servicii (formular CS – 
04) şi Anexele sale care au suferit modificări sunt ataşate Actului Adiţional 
(formular CS – 12). 
Apoi, expertul DAT întocmeşte Fisa de Verificare  pentru avizarea Actului 
Aditional la Contractul de Servicii (formular CS – 13), verificând dacă Actul 
Adiţional respectă cerinţele de conformitate – completarea corectă a rubricilor 
din formularul standard al Actului Adiţional (formular CS – 12) – şi 
îndeplineşte cerinţele de eligibilitate în concordanţă cu următoarele principii:  

• Autoritatea Contractanta nu trebuie in mod automat sa accepte cererea 
furnizorului de a modifica contractul. Autoritatea Contractanta trebuie 
sa analizeze motivele invocate de Contractor si daca acestea nu sunt 
fundamentate corespunzator, cererea sa fie respinsa; 

• Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a 
contractului si nu au efect retroactiv; 

• Scopul Actului Aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului 
din contractul initial; 

• Prin Act Aditional nu se pot face modificari care modifica fundamental 
termenii de referinta; 

• Actul Aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite 
in perioada adjudecarii contractului (ex: modificarea numărului de 
experti fata de oferta pe baza căreia Contractorul a fost selectat); 

• Preturile unitare trebuie sa fie identice cu cele din contractul initial, 
daca in contractul initial nu se stipuleaza posibilitatea revizuirii acestora 
(în cazul contractelor pe baza de onorarii); 

• Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului 
trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate 



 

 

inaintea expirarii alocarii financiare anuale din care este finantat 
contractul in cauza; 

• Cererea de modificare a Contractului de servicii trebuie facuta de catre 
una din parti, permitand semnarea Actului Aditional inainte cu cel putin 
30 de zile calendaristice de la data de finalizare a Contractului initial; 

• Toate referintele din Actul Aditional propus la articolele sau anexele 
modificate trebuie sa corespunda cu cele din Contractul initial; 

• Orice Act Aditional care modifica bugetul trebuie sa arate modificarile 
survenite la bugetul initial: 

Articol de 
Buget 

Buget din 
contractul initial 

Act 
aditional 1

Act 
aditional 
2 

Buget 
revizuit 

     
• Daca prin actul aditional se modifica bugetul initial, atunci si programul 

de plati se va modifica in mod corespunzator, luand-se in calcul orice 
plata deja efectuata la contract; 

• Valoarea totală a bugetului specificată în Contractul de Servicii nu 
poate fi majorată; 

• Transmiterea la Contractor pentru semnare. Contractorul trebuie sa le 
semneze in maxim 15 de zile calendaristice de la primire si sa 
returneze Autoritatii Contractante doua exemplare, impreuna cu 
garantiile financiare prevazute in actul aditional; 

• In cadrul Agentiei, un original opreste DAT al doilea original il transmite 
CRPDRP-ului. Actul aditional trebuie sa fie datat. Partile sunt legate de 
Actul Aditional din momentul semnarii si de aici, importanta care 
trebuie acordata datei respective.  

După completarea Fisei de Verificare pentru avizarea Actului Aditional 
(formular CS – 13), expertul DAT semnează documentul şi îl înaintează 
Sefului de serviciu, care verifică Actul Adiţional, propunând rezoluţia 
corespunzătoare. Apoi, Fişa de Verificare este avizată de Directorul DAT, 
care în aceeaşi zi semnează Actul Adiţional. 
Actul aditional va fi avizat de APDRP, urmând aceeasi procedură de obţinere 
a vizelor ca în cazul Contractului avizat de servicii, un exemplar original fiind 
transmis, în maxim 3 zile lucrătoare, la Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (Serviciul Evaluare, Contractare, Achiziţii şi 
Serviciul Autorizare Plăţi) însoţit de Nota de Transmitere (formular CS – 06), 
care va transmite, în interval de 3 zile lucrătoare, o copie a Actului Adiţional 
fiecărui Oficiu Judetean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (Serviciul 
Verificare Cereri de Finanţare şi Serviciul Verificare Cereri de Plată) implicat 
în implementarea proiectelor respective, însoţit de Nota de Transmitere 
(formular CS – 06). DAT transmite in aceeaşi zi şi o copie a Actului Adiţional 
la Direcţia Plăţi Proiecte – Serviciul Autorizare Plăţi şi Recuperare Datorii – 
Biroul Autorizarea Plăţilor. 
Schimbarile de adresa, de cont bancar si de audit vor fi notificate doar in scris 
de Contractor catre Autoritatea Contractanta, dar aceasta nu va afecta dreptul 
Autoritatii Contractante de a nu fi de acord cu alegerea furnizorului privind 
contul bancar si audit. 
 
Secţiunea C2.1.7: 



 

 

 
Monitorizarea executării obligaţiilor contractuale 

 
Monitorizarea executării unui contract în cadrul Măsurilor de „Formare 
profesionala şi acţiuni de informare” şi „Utilizarea serviciilor de consiliere” va fi 
realizată prin verificarea si avizarea Rapoartelor de Implementare, verificari 
documentare şi pe teren. 
 
Pentru monitorizarea respectării prevederilor contractuale şi a respectării 
obligaţiilor de ordin tehnic, DAT / OJPDRP va intreprinde verificări tehnice 
documentare ale Rapoartelor de Implementare privind activitatea 
Contractorului. 
DAT va realiza si Verificări pe teren pentru proiectele cu acoperire naţională. 
Pentru proiectele cu acoperire locală si serviciile de consiliere, verificările pe 
teren vor fi efectuate de către Oficiile Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit. 
 

Secţiunea C2.1.7.1: 
Aprobarea Raportului Iniţial de Activitate inainte de inceperea 

derularii activităţilor 

 
Inainte de inceperea efectiva a derularii proiectelor, furnizorul de servicii 
(Contractorul) are obligatia prezentarii Autoritatii Contractante spre verificare 
si aprobare, privind concordanta cu oferta tehnica, a unui Raport Iniţial de 
Activitate (formularele CS – 14.111 si CS – 14.114), care va include detalii 
despre modul de implementare şi programare a activităţilor proiectului. 
Raportul Iniţial va fi depus la DAT în maxim 30 zile calendaristice de la 
semnarea Contractului de Servicii. 
Raportul Initial de Activitate va contine urmatoarele capitole: 

 Prezentare de ansamblu a proiectului 
 Analiza contractului si situatia actuala 
 Planificarea contractului 

 
Aprobarea Raportului Iniţial reprezintă condiţia obligatorie pentru începerea 
derulării activităţilor proiectului. 
 
Dupa semnarea Contractului de servicii cu APDRP, Contractorul va desfasura 
o activitate de programare si informare privind acţiunile ce se vor derula in 
cadrul contractului respectiv. In acest scop, el va asigura publicarea si 
mediatizarea corespunzatoare, la nivelul regiunilor respective sau la nivel 
national. 
 
In cazul proiectelor de formare profesionala, anunţul de invitare la depunerea 
Dosarelor de inscriere la cursuri va contine prevederi complete privind 
documentele care trebuie prezentate in dosar, locul si data limita a depunerii 
acestora si o prezentare a tipurilor si modulelor de curs pe locatii si perioade.  
In formularul de Cerere de inscriere se va prevedea expres posibilitatea 
cursantilor de a sesiza eventuale disfunctionalitati sau deficiente in modul de 



 

 

derulare a cursurilor, precum si coordonatele unde se vor putea face aceste 
sesizari (nr. de telefon, fax, email ale APDRP). 
Se va preciza gratuitatea participarii la curs pentru toti cursantii care vor fi 
selectati si faptul ca toate cheltuielile de participare vor fi finantate din FEADR 
si bugetul national. 
În cazul proiectelor de formare profesională, Raportul Initial (formular CS – 
14.111) va fi însoţit în mod obligatoriu, ca Anexe, de urmatoarele documente: 
1. Lista Cursantilor, selectati de Contractor pe baza Criteriilor de Selectie a 

cursanţilor prevazute de DGDR in Termenii de Referinta din Dosarul de 
licitatie 

2. Metodologia prin care au fost selectati cursanţii 
3. Declaratii pe propria raspundere din partea cursanţilor, ca nu au mai 

participat la un modul de curs cu aceeaşi tematică şi că, în perioada de 
derulare a modulului de curs respectiv, nu mai sunt înscrişi în cadrul altui 
program de formare / informare (formular CS – 15.111); 

4. Graficul de programare a cursurilor – planificarea calendaristică detaliată, 
pe locaţii de desfăşurare, zile şi cursanţi 

5. Programa de curs (curriculum) si metodologia de predare completata 
pentru fiecare locaţie şi modul de curs cu numele experţilor-formatori şi 
materiile/specializările pe care le va preda fiecare formator, inclusiv 
asigurarea bazei practice de instruire necesară însuşirii temeinice a 
cunoştinţelor teoretice prezentate, prin aplicaţii practice şi activităţi 
experimentale în vederea deprinderii unor abilităţi specifice 

6. Modelul standard al urmatoarelor documente: 
• Registrul de Evidenta a Formatorilor 
• Catalog de prezenţă a cursantilor 

7. Modelul urmatoarelor documente:                                         
• Chestionar de Evaluare a cursanţilor, cu rubrici adaptate la conţinutul 

Programei de curs 
• Chestionar de Evaluare a cursului de către cursanţi pe baza structurii 

din Formularul Standard (formular CS – 16) 
În cazul proiectelor de consiliere, Raportul Initial (formular CS – 14.114) va fi 
însoţit în mod obligatoriu, ca Anexe, de urmatoarele documente: 
1. Lista fermierilor / proprietarilor de padure care vor beneficia de servicii de 

consiliere, cu tipul de serviciu de consiliere si domeniul pentru care se va 
acorda aceasta; 

2. Angajamentele intre contractor si solicitanţii de consiliere, insotite de o 
delegare a platii din partea acestora catre firma de consiliere; 

3. Graficul de programare a activitatilor – planificarea calendaristică detaliată 
pe locaţii; 

4. Declaratii pe propria raspundere a fermierilor / proprietarilor de padure ca 
nu au mai beneficiat de servicii de consiliere pe acelaşi domeniu (formular 
CS – 15.114). 

 
Raportul Initial insotit de toate documentele aferente va fi verificat si aprobat 
de DAT. Expertul DAT va completa Fişa de Verificare pentru Avizarea 
Raportului Iniţial de Activitate (formular CS – 18.111 pentru proiectele de 
formare profesională şi acţiuni de informare şi formular CS – 18.114 pentru 



 

 

proiectele de consiliere). Verificarea constă în analizarea Raportului Iniţial din 
punct de vedere al conformităţii (respectarea formularului standard şi prezenţa 
tuturor anexelor cerute), dar şi din punct de vedere al conţinutului, care 
trebuie să corespundă abordării din Oferta Tehnică, fiind tratate amănunţit 
toate punctele din cuprins care necesită o detaliere adecvată. Seful de 
serviciu verifica, semnează si transmite Fisa Directorului DAT pentru 
aprobarea Raportului Iniţial (formular CS – 14.111 şi CS – 14.114). 
Dupa aprobarea Raportului Iniţial, expertul DAT întocmeşte Notificarea Privind 
Aprobarea Rapoartelor (formular CS – 19), şeful de serviciu o verifică şi 
Directorul DAT o avizează. Prin intermediul acestui document, APDRP 
autorizează Furnizorul de servicii să înceapă derularea efectivă a proiectului. 
Verificarea, aprobarea Raportului şi transmiterea notificării se realizează în 5 
zile lucrătoare de la data înregistrării Raportului Iniţial la DAT – APDRP. 
În cazul neaprobării Raportului Iniţial, DAT transmite Contractorului notificarea 
cu rezoluţia „neaprobat”, expertul DAT completând şi observaţiile în baza 
cărora raportul nu a fost aprobat. Contractorul va transmite raportul revizuit 
(sau doar anexele care lipsesc sau suferă modificări) în 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării. Raportul Iniţial poate fi respins de cel mult 3 ori, iar în cazul 
în care Contractorul nu elaborează un Raport Iniţial conform, se iniţiază 
rezilierea Contractului de Servicii, iar procesul de pregătire a dosarului de 
contractare se reia cu ofertantul care a obţinut scorul imediat următor în urma 
procedurii de selecţie (după ofertantul câştigător). 
După aprobare, DAT transmite Raportul Initial Centrelor Regionale (Serviciul 
Evaluare, Contractare, Achiziţii şi Serviciul Autorizare Plăţi) in raza carora se 
desfasoara proiectul, însoţit de Nota de Transmitere (formular CS – 06), în 
maxim 3 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia. Acestea vor trimite, în 
interval de 3 zile lucrătoare, copii ale Raportului Iniţial Oficiilor Judetene vizate 
de proiectele cu acoperire locala (Serviciul Verificare Cereri de Finanţare şi 
Serviciul Verificare Cereri de Plată), însoţit de Nota de Transmitere (formular 
CS – 06), pentru a le utiliza la stabilirea graficului calendaristic de verificare pe 
teren şi la efectuarea verificărilor pe teren pentru proiectele în cauză. 
 

Secţiunea C2.1.7.2: 
Rapoartele de Activitate ale Contractului 

 

Pe parcursul derulării proiectului, Contractorul trebuie sa transmita APDRP 
Rapoarte de Implementare in format standard, care vor contine descrierea 
activitatilor intreprinse in perioada la care face referire respectivul raport. 
Raportul se va referi si la alte elemente, verificate prin Fisa de Verificare a 
Raportelor de Activitate (intermediar si final). 
Contractorul întocmeşte Rapoarte Intermediare (formular CS – 20.111 pentru 
proiectele de formare profesională şi acţiuni de informare şi formular CS – 
20.114 pentru proiectele de consiliere) şi un Raport Final de Activitate 
(formular CS – 22.111 pentru proiectele de formare profesională şi acţiuni de 
informare şi formular CS – 22.114 pentru proiectele de consiliere). Raportul 
Intermediar este depus doar dacă este cerut prin Termenii de Referinţă. El va 
avea aceleasi anexe obligatorii ca Raportul Final, privind activităţile derulate 
pentru care se solicita plata, iar DAT va ataşa Fisa de Verificare pe Teren a 



 

 

Implementării Contractului (formular CS – 17.111 pentru proiectele de formare 
profesională şi acţiuni de informare şi formular CS – 17.114 pentru proiectele 
de consiliere). Poate fi solicitată plata doar pentru activităţi finalizate, cuprinse 
în Raportul de Activitate aprobat anterior depunerii Cererii de Plată respective. 
Rapoartele de Activitate cuprinde următoarele capitole: 

• Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) 
• Descrieţi activităţilor 
• Descrierea rezultatelor 

Spre deosebire de Raportul Intermediar (formular CS – 20.111 şi formular   
CS – 20.114), care descrie doar rezultatele aferente etapei respective, 
Raportul Final (formular CS – 22.111 şi formular CS – 22.114) descrie 
rezultatele obţinute în timpul întregului proiect.  
Raportul Final va fi transmis la APDRP de Contractor în termen de 10 zile 
calendaristice după încheierea activităţilor proiectului. 
Daca Rapoartele de Activitate reflecta activitatile realizate, in conformitate cu 
Contractul şi Raportul Iniţial aprobat, DAT – APDRP le va aproba. In acest 
sens, expertul DAT verifica fiecare Raport si completeaza Fisa de Verificare a 
Rapoartelor de Activitate (formular CS – 21.111 pentru proiectele de formare 
profesională şi acţiuni de informare şi formular CS – 21.114 pentru proiectele 
de consiliere) si o semneaza. Seful de serviciu verifica, semnează si transmite 
Fisa Directorului DAT pentru aprobarea Raportului de Activitate. 
Rapoartelor de Activitate sunt verificate din punct de vedere al conformităţii – 
respectarea structurii standard, existenţa chestionarelor de evaluare a 
cursului completate de cursanţi sau a proceselor verbale incheiate intre 
fermier / proprietar de padure si consultant, iar numărul acestora corespunde 
cu numărul de cursanţi / fermieri care au beneficiat de serviciile respective. 
Verificarea documentului presupune compararea activităţilor descrise în 
Raportul de Activitate cu Graficul de programare a activităţilor / cursurilor 
ataşat Raportului Iniţial şi cu programul iniţial prevăzut în oferta tehnică, iar 
dacă acest program nu este respectat, decalajele trebuie justificate în cadrul 
raportului. Se verifică şi dacă toate anexele şi materialele relevante întocmite 
în timpul etapei sunt ataşate (acestea putând furniza informaţii necesare 
pentru aprobarea raportului). Una din verificarile prevazute in Fisa de 
verificare vizeaza concordanta dintre concluziile verificatorilor APDRP 
consemnate in Fisa de verificare pe teren si activitatile descrise in rapoartele 
de activitate. 
Pentru proiectele de formare profesionala, un punct din fisa de verificare 
vizeaza concordanta dintre concluziile verificarii pe teren, activităţile descrise 
de Contractor în Raportul de Activitate şi concluziile desprinse din 
Chestionarele de evaluare a Cursului de catre Cursanti (formular CS – 16).  
Chestionarele de evaluare a Cursului sunt completate de cursanţi la finalul 
fiecărui curs, urmărind calitatea serviciilor primite, inclusiv elementele de 
logistica si baza materiala, suport de curs, cunostintele primite, aplicatiile 
practice si metodologia de predare, conditiile de cazare si masa. În final, 
cursantul va da o concluzie finală cursului respectiv, în funcţie de numărul de 
criterii îndeplinite, concluzia fiind „da” în cazul majoritatea criteriilor sunt 
evaluate cu „da” sau „nu”, în caz contrar. Aceste chestionare sunt strânse de 



 

 

la cursanţi de către Contractor, la finalul fiecărui curs şi ataşate Raportului de 
Activitate. Expertul DAT va verifica continutul si concluzia finală a 
chestionarelor. 
Daca majoritatea simpla a cursantilor unui modul (jumatate plus 1 din numarul 
total al acestora) acorda calificativ negativ modulului respectiv, expertul va 
sesiza Seful de serviciu, care va confirma concluziile verificarii si va informa 
Directorul DAT. Cu acordul acestuia, se va putea efectua o verificare pe teren 
la un alt curs tinut de acelasi furnizor. Directorul DAT va nominaliza un 
reprezentant al DAT care se va deplasa in teren si va intocmi o Fisa de 
Verificare, pe care o va inainta spre avizare Directorului DAT. Dacă nu este 
posibilă o nouă verificare pe teren, Contractorului nu i se vor rambursa 
costurile serviciilor care au fost considerate ca nerealizate de majoritatea 
cursanţilor. 
După aprobarea Raportului de Activitate, expertul DAT întocmeşte Notificarea 
Privind Aprobarea Rapoartelor (formular CS – 19), şeful de serviciu o verifică 
şi Directorul DAT o avizează. Notificarea este apoi transmisă Contractorului, 
care poate depune Cererea de Plată. Verificarea, aprobarea Raportului şi 
transmiterea notificării se realizează în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 
raportului respectiv la DAT – APDRP. 
Daca Rapoartele Contractorului nu sunt aprobate de DAT, Contractorul este 
informat de respingerea lor. DAT transmite Contractorului Notificarea Privind 
Aprobarea Rapoartelor (formular CS – 19) cu rezoluţia „neaprobat”, expertul 
DAT completând şi observaţiile în baza cărora raportul nu a fost aprobat. 
Contractorul va transmite raportul revizuit în 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării. 
DAT va anexa la Raportul Iniţial Fişele de Verificare pe Teren (formularul CS 
– 17.111 şi formularul CS – 17.114 pentru proiectele de consiliere), iar în 
maxim 3 zile lucrătoare de la aprobare, va inainta Rapoartele de Activitate 
Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Serviciului 
Autorizare Plăţi), însoţit de Nota de Transmitere (formular CS – 06), care va 
transmite copii ale acestuia Oficiilor Judeţene (Serviciului Verificare Cereri de 
Plată), însoţit de Nota de Transmitere (formular CS – 06), în interval de 3 zile 
lucrătoare de la primire. DAT va pastra cate un exemplar pentru fiecare 
Raport de Activitate in dosarul proiectului. 
Doar dupa avizarea Raportului de Activitate Intermediar (dacă e cazul), 
Contractorul poate depune Dosarul primei Cereri de Plata la Oficiul Judetean 
de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.  Dacă nu a fost prevăzut un 
Raport Intermediar, prima Cerere de Plată va fi depusă doar după aprobarea 
Raportului Final.  
In cazul primirii de catre APDRP a unor sesizari, Directorul General va decide 
efectuarea unui control pe teren de catre Directia Control si Antifrauda, 
conform procedurii specifice. DCA va notifica DAT privind rezultatul controlului 
efectuat. 

 
Secţiunea C2.1.7.3: 

Verificarea pe teren in vederea aprobarii Rapoartelor de Activitate ale 
Contractorului 

 



 

 

Rapoartele de Activitate ale Contractorilor vor fi aprobate de DAT pe baza 
unor verificari complete pe teren efectuate anterior de structurile teritoriale ale 
APDRP desemnate în acest scop (OJPDRP) sau de catre personalul DAT. 
Pentru proiectele de formare / informare cu acoperire locala si pentru serviciile 
de consiliere, verificarile pe teren sunt facute de personalul din cadrul 
OJPDRP – SVCF desemnat in acest scop si fişele de verificare sunt 
transmise, în 3 zile lucrătoare de la efectuarea verificării, la DAT – APDRP, 
care le va anexa la Rapoartele de Activitate transmise de contractor şi le va 
folosi pentru aprobarea acestora. Pentru proiectele de formare / informare cu 
acoperire nationala, verificarea pe teren se va efectua de catre expertii DAT-
APDRP.  
Serviciile Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din cadrul Oficiilor Judeţene 
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit care vor efectua verificarea pe 
teren sunt reprezentate de oficiile din judetul unde se desfăşoară efectiv 
activitatile proiectului. 
Cei 2 experti DAT / OJPDRP care vor efectua verificarea pe teren vor stabili 
un Grafic Calendaristic de desfăşurare a Verificărilor Tehnice pe Teren, pe 
baza Graficului de Programare – planificarea calendaristică detaliată pe 
locaţii, anexă a Raportului Iniţial aprobat de DAT. Verificările se vor face 
inainte de depunerea fiecărui Raport de Activitate, astfel incat sa permita 
verificarea tuturor elementelor necesare.  
Programarea vizitelor va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: 
eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, 
verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de contract. Sub nici o 
formă expertul constatator nu va solicita, iar contractorul nu va furniza alte 
aspecte de ordin tehnic care nu au legătură cu serviciile prestate care fac 
subiectul contractului. 
Contractorul este informat, la articolului 6 – „Raportare” al Contractului de 
Servicii – Condiţii Speciale, asupra faptului că APDRP poate efectua vizite de 
verificare pe teren a implementarii contractului în orice moment, pe toată 
perioada de derulare a contractului. Dacă din cauze obiective, care implică 
situaţii de forţă majoră sau prejudicii materiale semnificative pentru contractor, 
contractorul nu va putea asigura condiţiile optime de desfăşurare a vizitei, 
posibilitatea verificării activitatilor efectuate şi informaţiile complete la data 
propusă de OJPDRP / DAT, verificarea pe teren se va reprograma, conform 
calendarului de implementare adnotat. Dacă nici acestă vizită nu se va putea 
efectua din motive care ţin exclusiv de contractor sau dacă expertii nu au 
acces la verificarea serviciilor prestate, datorită condiţiilor necorespunzătoare 
oferite de contractor sau dacă reprezentantul legal al contractorului refuză 
semnarea Fisei de verificare pe teren, se vor aplica prevederile contractuale. 
La sfârşitul zilei în care se desfăşoară verificarea pe teren a implementarii 
contractului, cei 2 experţi OJPDRP / DAT desemnat vor completa si vor 
semna Fisa de verificare pe teren a Implementării Contractului (formular CS – 
17.111 pentru proiectele de formare profesională şi acţiuni de informare şi 
formular CS – 17.114 pentru proiectele de consiliere) în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare din părţi. Contractorul va semna si el acest formular de 
luare la cunostinta pentru verificarea facuta si rezultatele acesteia. 



 

 

Expertii verificatori vor completa Fisa de Verificare pe Teren (formular CS – 
17.111 şi formular CS – 17.114 pentru proiectele de consiliere) prin bifare in 
casuta DA sau NU din dreptul fiecarui aspect verificat şi vor semna în caseta 
de semnături. Fişa va fi avizată de Directorul DAT / Director Adj. OJPDRP. 
Obiectivele vizate de verificatori vor fi cele detaliate in Fisa de Verificare pe 
Teren a Implementării Contractului, comparând situaţia din teren cu 
prevederile Contractului de Servicii (Anexa la Contract „Organizare şi 
Metodologie”) şi cu prevederile Raportului Iniţial şi Anexelor sale. În acest 
sens, expertul APDRP verifică respectarea amplasamentului şi a Graficului de 
Programare a Activităţilor (Anexă a Raportului Iniţial), prezenţa dotărilor 
logistice (conform Anexei la Contract „Organizare şi Metodologie”), justificarea 
cheltuielilor pentru transport, cazare şi masă. Expertul verifică dacă se 
respectă subiectul pentru care se acordă consultanţa sau se derulează cursul, 
dar şi dacă există concordanţă între baza practică din teren si cea prevazuta 
in oferta tehnica, atunci când este cazul. 
Dupa Verificarea pe Teren consemnata in Fisa de verificare pe teren, expertii 
vor completa Sectiunea Concluzii. Aici se precizează dacă modalitatea de 
desfasurare a actiunilor a fost corespunzatoare sau nu. 
Rezultatul verificarii pe teren va putea fi: 
 „AVIZAT”. 
 „NEAVIZAT cu observatii”, expertul APDRP completând în rubrica 

„Observaţii Expert” motivul pentru care nu a fost avizată Fişa de Verificare pe 
Teren a Implementării Contractului. 
Reprezentantului furnizorul de servicii completează rubrica dedicată acestuia 
din finalul documentului, trecând eventualele observaţii. 
În cazul avizului nefavorabil, APDRP nu va efectua nici o plată ulterioară în 
cadrul contractului până la remedierea deficienţelor sau completarea lipsurilor 
constatate pe cheltuiala contractorului până la o data din cel mult luna 
urmatoare, stabilita de APDRP. Dacă respectivul termen nu este respectat, se 
poate decide rezilierea unilaterală a contractului din partea APDRP. Directorul 
OJPDRP informeaza Directorul DAT, iar acesta va comunica decizia de 
reziliere în termen de o zi lucrătoare Directorului General al APDRP, care va 
initia procedura specifică. 
 

Secţiunea C2.1.7.4: 
Transmiterea lunară a datelor către Directia Coordonare - Serviciul 

Monitorizare, Evaluare si Raportare 

În data de 1 a fiecărei luni, expertul DAT elaborează formularul Stadiul 
proiectelor de formare profesională / informare şi utilizarea serviciilor de 
consiliere (formular CS – 24), pe care îl înaintează Şefului de Serviciu spre 
verificare şi Directorului DAT spre avizare. În aceeaşi zi, expertul transmite 
formularul la Directia Coordonare Program - Serviciul Monitorizare, Evaluare 
si Raportare Program. 
Formularul conţine date referitoare la toate proiectele contractate, reziliate, 
retrase sau finalizate până în ultima zi a lunii anterioare. Astfel, în formular se 
completează numele contractorului, numărul şi titlul proiectului, data avizării 
Raportului de Evaluare a Licitaţiei / Selecţiei, data aprobării Raportului Iniţial, 



 

 

valoarea contractului (în EURO sau în RON), data semnării Contractului de 
Servicii, stadiul proiectului şi datele de aprobare a Rapoartelor de Activitate. 
În cazul în care există informaţii suplimentare referitoare la proiecte, care 
acestea se completează în ultima coloană a tabelului „Observaţii / Concluzii”. 
 
Secţiunea C2.1.8: 
 

Completarea Dosarului Administrativ al Proiectului 
 
Dosarul Administrativ al proiectului va contine integral documentatia si 
corespondenta referitoare la implementare. 
Dosarul Administrativ deschis la DAT / OJPDRP pentru fiecare proiect va fi 
completat de expert în faza de implementare cu documentatia, fisele de 
verificare, rapoarte de activitate, contractul si addendum la contract, notificari 
in legatura cu proiectul, toate documentele şi corespondenţa legate de 
contractul respectiv. Toate documentele vor fi înregistrate în continuare în 
Opisul de Documente din Dosarul Administrativ cu semnătura persoanei din 
DAT / OJPDRP care face înregistrarea. 
Fiecare Dosar Administrativ va conţine Pista de Audit (formular CS – 23), care 
se va completa în fiecare etapa procedurala de catre personalul din cadrul 
DAT/OJPDRP. 
 
Dosarul va fi ţinut sub cheie şi nici un document sau copie după document nu 
va putea fi înstrăinată sub nici un motiv fără acordul expres al Directorului 
DAT / Directorului Adj. OJPDRP. Orice nerespectare a regimului 
documentelor va atrage imediat consecinţe conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al APDRP. 
Toata documentatia relevanta privind proiectele va fi disponibila pentru 
inspectie de catre personalul autorizat trimis in Romania de Comisia 
Europeana si Curtea de Conturi Europeana pe parcursul executarii 
Programului, pentru a efectua misiuni financiare, tehnice sau de auditare, sau 
pentru a inspecta sesizari de fraude sau iregularitati. 
 
Totusi documentele cu privire la iregularitati vor fi tinute la dispozitia Comisiei 
pana la terminarea tuturor lucrarilor. 
 
Secţiunea C2.1.9: 

 
Proceduri de gestionare, clasificare si arhivare a documentelor 

 
DAT va gestiona două tipuri de documente: documente originale emise şi 
copii. 
Responsabilitatea în privinţa gestionării documentelor şi a respectării 
procedurilor de indosariere / clasare / arhivare va fi în sarcina angajatilor 
DAT. 
În cadrul DAT va fi creată o arhivă cu următoarele secţiuni: 
 
1. Corespondenţa cu Contractorul, alte instituţii sau cu direcţii din cadrul 

Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 



 

 

În acest caz, orice document emis sau primit va fi avizat în ordine respectiv 
de Şefii celor două servicii ale DAT şi de Directorul DAT. Cele două servicii 
vor înregistra documentele de corespondenţă în registrul de corespondenţă al 
DAT şi le vor clasa în arhiva internă. 
Nici un document de corespondenţă nu va putea fi emis fără semnătura 
angajatului care l-a redactat, a şefului de servici şi a Directorului Direcţiei. 
Orice document emis va fi păstrat în copie, dacă nu rămâne originalul, în 
arhiva internă a Direcţiei. 
2.   Documentele de contractare şi implementare 
Aceste documente vor trebui în mod obligatoriu revăzute înainte de clasare şi 
arhivare de către Şeful de servici şi Directorul DAT. Cu permisiunea acestora, 
documentele originale (ex. Raportul de Evaluare, Rapoartele de Activitate 
etc.) vor fi arhivate în cadrul DAT. Clasarea şi arhivarea acestora va respecta 
Manualul de Proceduri pentru Arhivare (M 02 – 07). 
DAT va ţine evidenţa tuturor documentelor şi corespondenţei aferente unui 
contract, în copii, în dosare individuale, în arhiva sa internă. Pentru 
documentele originale predate la arhiva APDRP se va ţine evidenţa, în cadrul 
aceluiaşi dosar, a proceselor verbale de predare la arhivă. 
Prevederile din procedura orizontală de arhivare elaborată pentru întreaga 
APDRP vor prevala asupra celor din procedura internă de arhivare la nivelul 
DAT atunci cand exista diferente. 
În cazul proiectelor în care sunt implicate structurile teritoriale ale APDRP 
(CRPDRP şi OJPDRP), acestea vor arhiva documentele aferente proiectelor 
de formare/informare sau utilizarea serviciilor de consiliere, în conformitate cu 
Manualul de Proceduri pentru Arhivare (M 02 – 07). 

 



 

 

2.2 Autorizarea plăţilor 
 
Autorizarea platilor pentru proiectele de servicii pastreaza aceeasi procedura 
ca pentru proiectele de investitii, mentionata la Capitolul 1, subcapitolul 1.3 
Autorizarea platilor. 
 

2.3 Efectuarea plăţilor 
 
Efectuarea platilor pentru proiectele de servicii pastreaza aceeasi procedura 
ca pentru proiectele de investitii, mentionata la Capitolul 1, subcapitolul 1.4 
Efectuarea platilor. 
 

2.4 Contabilizarea fondurilor 
 
Contabilizarea fondurilor pentru proiectele de servicii pastreaza aceeasi 
procedura ca pentru proiectele de investitii, mentionata la Capitolul 1, 
subcapitolul 1.5 Contabilizarea fondurilor. 
 


