
 
Greseli frecvente intalnite in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii 

Administrative 
 

In etapa de scriere a proiectelor 
• solicitantii pun accent disproportionat pe probleme si nu indica si solutiile;  
• neincadrarea corecta in obiectivele si activitatile eligibile ale DMI (se amesteca 

activitati eligibile pe mai multe DMI);  
• justificari incomplete/ lipsa date statistice justificare problema;  
• dificultatea de a identifica si de a descrie corect grupul tinta;  
• dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesati;  
• dificultatea de a sublinia aspectele importante;  
• dificultatea de a da informatiile cerute in formulari concise;  
• lipsa unei structuri logice.  

 
Sursa: www.fdsc.ro 
 
In etapa de implementare a proiectelor 

I. In derularea procedurilor de achiziții publice 
 Reduceri nejustificate ale termenelor de publicare; 
 Nerespectarea termenului de publicare în SEAP a invitaţiei de participare/anunţ 

de participare;  
 Nepublicarea „eratelor” în cazul în care modificarea cerinţelor minime de calificare 

din cuprinsul fişei de date a achiziţiei implică modificarea informaţiilor din anunţul de 
participare; 

 Nepublicarea în SEAP a tuturor clarificărilor/răspunsurilor la clarificări; 
 Criterii de calificare restrictive, în funcţie de obiectul contractului (consultanţă, 

audit financiar, servicii organizare evenimente, servicii proiectare, realizare şi implementare 

sisteme informatice integrate, servicii instruire, transport aerian, consumabile, servicii de 

publicitate şi alte servicii conexe), spre exemplu: 
- conform art. 184 din O.U.G 34/2006 impunerea de către autoritatea 

contractantă, în cadrul documentaţiei de atribuire la situaţia economică şi 
financiară, ca operatorii economici participanţi la procedurile de atribuire 
să facă dovada unei cifre de afaceri mai mare decât 2 x valoarea 
estimată a contractului. Dacă nivelul solicitat pentru cifra de afaceri este 

aproape egal sau egal cu 2 x valoarea estimată, se va menţiona expres că 

se solicită cifra de afaceri au media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 

ani. Impunerea de către autoritatea contractantă, în cadrul documentaţiei de 
atribuire la situaţia economică şi financiară, ca operatorii economici 
participanţi la procedurile de atribuire să facă dovada ca rezultatele 
exerciţiilor financiare/bilanţul contabil pentru ultimii 3 ani să fie 
pozitive sau să indice profit; 
 

- conform art. 188 din O.U.G 34/2006 impunerea de către autoritatea 
contractantă, în cadrul documentaţiei de atribuire, a unor cerinţe minime 
de calificare referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională, ca 
operatorii economici participanţi la procedurile de atribuire să facă dovada 
experienţei experienţei tehnice şi/sau profesionale în cadrul unor 
proiecte/contracte finanţate din fonduri nerambursabile/europene. 
Impunerea de către autoritatea contractantă, în cadrul documentaţiei de 



atribuire, a unor cerinţe minime de calificare referitoare la capacitatea 
tehnică şi/sau profesională, ca operatorii economici participanţi la 
procedurile de atribuire să facă dovada experienţei tehnice şi/sau 
profesionale în cadrul unor proiecte/contracte în administraţia publică; 

- solicitarea de demonstrare a experienţei similare prin: nr. MINIM de 
contracte/recomandări, nr. FIX de contracte; prezentarea unor 
contracte derulate în cadrul unui program operațional specific (uneori 
cu indicarea  inclusiv a axei de finanţare sau a domeniului major de 
intervenţie); prezentarea unor documente care să dovedească emiterea 
unui nr. minim de  certificate  sau instruirea unui nr. minim de 
persoane; experţii din cadrul echipei de implementare a operatorilor 
economici interesaţi să participe la procedură, să aibă domiciliul stabil 
pe raza unui anumit judeţ; operatorii economici interesaţi să depună 
oferte, să deţină un punct de lucru sau să fie parte într-un acord de 
asociere cu un alt operator economic care deţine un asemenea punct de 
lucru, într-o anumită zonă geografică sau, mai explicit, pe raza teritorială 
a unei anumite unităţi administrative; operatorii economici interesaţi să 
participe la procedură, să deţină unul sau mai multe autoturisme 
(proprietate, leasing sau închiriere) atât timp cât obiectul contractului nu 
este transportul de persoane; participarea personalului responsabil într-
un nr. MINIM/MAXIM de proiecte similare sau participarea 
personalului responsabil într-un nr. MINIM/MAXIM de proiecte similare a 
căror valoare de finanţare aprobată să fie de … lei. 
 

- conform art. 191 din O.U.G 34/2006 - impunerea de către autoritatea 
contractantă, în cadrul documentaţiei de atribuire, cerinţe privind 
standardele de calitate restrictive (ISO  9001/2001 pentru ofertant şi 

producătorul sistemului, ISO  9001/2001 pentru operatorii economici cu 

atribuţii în managementul proiectului, suport local; ISO 27001/2006 

pentru operatorii economici cu atribuţii în managementul proiectului, 

sisteme de operare, implementare sisteme şi baze de date, suport local; ISO 

18001/2005 pentru operatorii economici cu atribuţii în managementul 

proiectului, sisteme de operare, programare implementare sisteme şi baze 

de date, coordonare tehnică, suport local, OHSAS 18001, ISO 14001 

pentru contractele de furnizare); 
 

- conform art. 15 din H.G. 925/2006 - utilizarea criteriilor de calificare 
drept factori de evaluare; 

 
- conform art. 176 din O.U.G 34/2006 - solicitarea experienţei 

profesionale în cadrul caietului de sarcini şi nu în cadrul Fişei de date a 
achiziţiei; 

 
 

 Autoritatea contractantă a întocmit Nota justificativă privind privind cerinţele 
minine de calificare fără motivarea necesităţii de a impune cerinţele minime de 
calificare, încălcându-se astfel prevederile art. 8 alin. (2) din H.G. 925/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. Autoritatea contractantă trebuie să fie în masură să motiveze 

cerinţele minime de calificare în cadrul notei justificative întocmită în acest sens. 



 Autoritatea contractantă a întocmit Nota justificativă privind stabilirea factorilor de 
evaluare fără motivarea modului de stabilire a ponderii factorilor de evaluare, încălcând 
astfel prevederile art.15 alin.(4) din H.G. nr. 925/06 şi ale art.199 alin.(4) din O.U.G. nr.34/06 
cu modificările şi completările ulterioare;  

 Prin semnarea actului adiţional  a fost afectat avantajul obţinut prin desemnarea 
ofertei câştigătoare în cadrul procedurii iniţiale (acte adiţionale care conţin clauze care 

afectează evaluarea ofertelor din perspectiva factorilor de evaluare, atunci când criteriul de 

atribuire este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Exemplu: termenul 

de execuţie al contractului,  preţul şi condiţiile de ajustare – dacă este cazul); 
 Autoritatea contractantă nu a precizat în fişa de date a achiziţiei, în mod clar şi 

detaliat, în documentaţia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative 
ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a 
avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de 
ofertanţi. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, 

precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătura concretă cu 

specificul contractului şi, după ce au fost stabiliţi, nu se pot schimba pe toată durata de 

aplicare a procedurii de atribuire, conform art. 199 alin. (3) din O.U.G. nr.34/06 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Oferta declarată câştigătoare nu îndeplineşte cerinţele privind calificarea şi 
selecţia; 

 Neprecizarea, în cadrul comunicărilor rezultatului procedurii, a informaţiilor 
solicitate la art. 207 din O.U.G 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Nepublicarea anunţului de atribuire în termenul legal prevăzut de art. 56 din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Neînregistrarea notelor justificative aferente procedurii de achiziţie publică. 
 În cazul atribuirii contractelor de prestări servicii din categoria celor incluse în 

anexa 2B a O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar autoritatea 
contractantă a optat, prin nota justificativă privind alegerea procedurii pentru aplicarea 
prevederilor ordonanței, atribuirea contractelor se supune regulilor stabilite prin 
aceasta şi este analizată ca atare, în sensul respectării tuturor procedurilor legale 
incidente. 
 

II. In completarea Raportului Tehnic de Progres R2: 
 

 La secţiunea activităţi nu se completează toate activităţile aferente perioadei de 
raportare, nu sunt completate data de început şi de sfârşit a activităţilor, conform 
graficului Gantt şi nici stadiul real al derulării acestor activităţi;  

 La secţiunea indicatori nu se completează indicatorii de realizare imediată şi de 
rezultat, specifici cererii de proiect/cererii de idei de proiect pe care s-a aplicat, precum şi toţi 
indicatorii din proiect, conform ultimei secţiuni 2.7 aprobate în cadrul proiectului. 

 La secţiunea indicatori suplimentari nu se completează indicatorii aferenţi DMI-
ului şi cererii de proiect/cererii de idei de proiect pe care s-a aplicat, aşa cum sunt 
predefiniţi în modelul de raport. 

 La secţiunile informare şi publicitate, dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse nu 
se face corelarea cu secţiunile corespunzătoare din proiect;  

 Nu sunt transmise toate documentele justificative pentru activităţile desfăşurate, 
documentele nu sunt transmise în format electronic, aşa cum prevede Manualul de 
implementare, iar cele transmise nu sunt corect denumite, fiind greu de identificat pe CD-
uri. 
 



III. In prezentarea documentelor justificative, aferente activităţilor desfăşurate, care 
însoţesc cererea de rambursare 

 
 Documentele justificative transmise nu reflectă îndeplinirea activităţilor conform 

celor asumate în proiect, astfel încât cheltuielile nu pot fi rambursate integral. Exemplu: nu 

sunt parcurse toate etapele aferente unei activităţi şi nu sunt furnizate toate livrabilele 

conform contractelor încheiate cu prestatorii (metodologii, sondaje, chestionare, studii, 

analize,etc.);  
 Rapoartele asupra activităţii desfăşurate, realizate de furnizorii de servicii 

contractaţi în cadrul proiectului, sunt  întocmite foarte sumar, nu reflectă  toate 
activitățile/subactivităţile prestate şi nu sunt asumate de către reprezentantul legal al 
instituţiei; 

 Fişele de post transmise nu sunt corelate cu atribuţiile menţionate în proiect, nu 
sunt actualizate şi nu sunt semnate de către reprezentantul legal; 

 Nu se transmit rapoarte de activitate ale echipei de implementare a proiectului, 
din care să rezulte modul de îndeplinire a atribuţiilor asumate în cadrul proiectului; 

 Documentele justificative aferente unei activităţi prestate, pentru care se solicită 
rambursarea cheltuielilor, conţin informaţii diferite şi necorelate. Exemplu: pentru 

activităţile de instruire - denumirea cursului, perioada de derulare a cursului, numărul de 

participanţi la curs sunt menţionate diferit în listele de prezenţă, în certificate, în raportul 

prestatorului, etc. 
 
 
 
IV. In completarea formularului cererii de rambursare 

 
 Lipsa de corelare între perioadele de referinţă din cererea de rambursare, 

raportul financiar și raportul tehnic de progres corespunzător;  
 Nerespectarea procentelor stabilite prin contractele de finanțare;  
 Transpunerea incorectă a sumelor din raportul financiar în cererea de 

rambursare (respectiv aşa cum acestea sunt defalcate pe anul anterior/curent);  
 Deducerea incorectă a prefinanţării, astfel încât aceasta să fie recuperată integral 

înainte de ultima cerere de rambursare;  
 Menționarea incorectă a conturilor în care se va face rambursarea cheltuielilor 

eligibile;  
 Neactualizarea graficelor estimative de depunere a cererilor de rambursare şi 

netransmiterea acestora odată cu cererile de rambursare.  
 

V. In completarea raportului financiar 
 

 Confuzie între valoarea facturii (coloana 6 a raportului financiar) şi valoarea 
eligibilă solicitată la rambursare (coloanele 9 şi 11 ale raportului financiar), ceea ce duce la 
completare eronată în raportul financiar;  

 În coloanele 10 şi 12 din raportul financiar este completată eronat TVA aferent 
facturii, în loc de TVA aplicat cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare;  

 Nu sunt completate datele în coloana 7 a raportului financiar, respectiv numărul 
contractului/referatului de necesitate sau alte documente justificative care au stat la baza 
achiziţiei;  

 Algoritmul după care se calculează cheltuielile generale de administraţie nu este 
corect aplicat şi ca atare apar erori în calculul acestor cheltuieli;  



 Încadrarea incorectă a cheltuielilor solicitate la rambursare faţă de categoriile de 
cheltuieli din bugetul aprobat prin contractul de finanţare, ceea ce duce chiar şi la 
depăşirea bugetului alocat acestora. Exemplu: obiectele de inventar sunt solicitate la 

categoria de consumabile iar cheltuielile privind mijloacele fixe sunt încadrate la categoria 

de mobilier şi alte obiecte de inventar şi invers;  

 Greşeli de calcul frecvente la subtotalurile pe categorii de cheltuieli precum şi la 
totalurile generale, sume care se reflectă eronat în cererea de rambursare;  

 Defalcarea eronată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare de tva-ul 
aferent acestora (de exemplu, la bonurile de benzină, la valoarea cheltuielii eligibile se 
înscrie suma solicitată integrală, incluzând tva -ul);  

 Cumularea eronată a valorilor documentelor justificative solicitate la rambursare. 
Exemplu: dacă se solicită la rambursare contravaloarea mai multor facturi de consumabile, 

nu se detaliază numărul fiecărei facturi precum şi suma solicitată aferentă. 

 
VI. In prezentarea documentelor justificative financiare care însoţesc cererea de 

rambursare 
 

 Neconcordanţe între datele de identificare ale beneficiarului din contractul de 
finanţare şi datele de identificare care apar pe cererea de rambursare/facturi şi alte 
documente justificative; 

 Nu sunt ataşate toate documentele justificative specifice fiecărei categorii de 
cheltuială, semnate şi ştampilate ”conform cu originalul”; 

 Documentele justificative şi de plată nu sunt prezentate în corelare directă cu 
enumerarea categoriilor de cheltuieli din raportul financiar (Exemplu: aferent categoriei 

de cheltuială de consultanţă şi expertiză, documentele justificative nu sunt prezentate în 

următoarea ordine: factură, contractul de prestare servicii, proces verbal de recepţie, ordin 

de plată/propunere de angajare a unei cheltuieli, angajament bugetar, ordonanţare de plată, 

extras de cont, înregistrarea contabilă); 
 Nu sunt ataşate toate notele contabile/fişele de cont aferente cheltuielilor solicitate 

la rambursare, balanţele aferente perioadei de raportare ce însoţesc cererea de rambursare 
(contabilitatea analitică pe proiect);  

 Lipsa documentelor de plată sau documente de plată incomplete/ilizibile. 
Exemplu: în cazul cheltuielilor salariale nu sunt ataşate dovada virării sumelor către 

angajaţi - statele de plată semnate de angajat, fluturaşii de salarii şi nu sunt transmise 

pontajele cu numărul de ore stabilite prin contractul de muncă;  

 Solicitarea la rambursare a unei cheltuieli plătite în perioada de referinţă, 
aferentă unei activităţi neefectuate (Exemplu: prezentarea spre rambursare a contravalorii 

unui contract de achiziţie pentru un număr de 10 carnete de bonuri valorice de benzină în 

condiţiile în care au fost utilizate până la data cererii doar un număr de 3 bonuri valorice) ;  
 Lipsa extraselor de bancă;  
 Lipsa anexelor contractelor de prestare servicii/furnizare bunuri, încheiate de 

beneficiari cu diverşi operatori economici; 
 În cazul beneficiarilor autorităţi publice, nu sunt prezentate toate documentele 

premergătoare efectuării plăţii (propunere de angajare, angajament bugetar, ordonanţare) şi 
nu toate documentele prezentate au semnătura şi sigiliul pentru cfp;  

 Facturile nu prezintă, în interiorul formatului, menţiunile solicitate (“bun de 
plată”,”certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii” precum şi “remis spre rambursare 
pentru proiectul având codul smis…”); 



 În cazul în care se solicită la rambursare o sumă mai mică decât cea facturată, nu se 
menționează pe factură “remis spre rambursare pentru proiectul avand codul smis…, pentru 
suma de….”;  

 Documente incomplete şi incorect completate (Exemplu: ordine de deplasare 

nesemnate, neştampilate la destinaţie, nu se trec orele de plecare/sosire în vederea calculării 

diurnei corespunzătoare, bonuri de benzină ilizibile şi pe care nu s-a menţionat numărul 

maşinii cu care s-a făcut deplasarea, etc);  
 Facturile aferente cazării/transportului unui grup de persoane, nu sunt însoţite 

de centralizatorul cu persoanele cazate/transportate, semnat şi ştampilat de unitatea de 
cazare/firma de transport;  

 Pentru plata cheltuielilor generale de administraţie nu sunt ataşate actul 
administrativ prin care se aprobă metodologia de calcul şi cota parte (procent) de 
cheltuieli alocate pentru implementarea proiectului (nr. de telefon alocate, utilizarea 
spaţiului pentru managementul proiectului,etc.), în conformitate cu metodologia de calcul 
stabilită de Autoritatea de Management;  

 În cazul plăţilor în numerar nu sunt ataşate şi copie a registrului de casă, dispoziţiei 
de plată, respectiv a decontului de cheltuieli;  

 Lipsa documentelor de recepţie, de consum şi de predare a obiectelor de inventar şi 
a consumabilelor achiziţionate;  

 Lipsa menţionării în documentele de recepţie ( notă de recepţie şi constatare 
diferenţe, fişa mijlocului fix) a componentelor care formează împreună un mijloc fix;  

 Realizarea de cheltuieli în afara perioadei de implementare prevăzute în contractul 
de finanţare;  

 Pe facturi nu se menţionează detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat (nu se 
face precizarea “conform contract nr…../…”) ;  

 Solicitarea la rambursare a unor cheltuieli neeligibile (Exemplu: în cazul 

externalizării unor activităţi sunt solicitate la rambursare următoarele categorii de 

cheltuială: diurna, cazare şi transport, ce nu pot suporta cotă TVA 24%, conform prevederile 

legale);  
 Solicitarea la rambursare a unor cheltuieli neeligibile (penalităţi, dobânzi, 

comisioane etc.) incluse pe facturi care conţin şi cheltuieli eligibile;  
 Documentele sunt transmise neîndosariate în bibliorafturi si neopisate; 
 Nu se efectuează o monitorizare atentă a derulării contractelor astfel încât 

beneficiarul să se asigure că produsele ofertate corespund cerinţelor impuse, să fie 
îndeplinite toate clauzele contractuale legate de facturare, recepţie, plata, testare/inspecţii etc. 
;  

 Contractele de achiziţie nu conţin anexele menţionate în contract. (Exemplu: nu 

conţin oferta financiară, graficul de prestare a serviciilor, graficul de plăţi etc.); 
 Neconcordanţe între datele din centralizatoarele aferente cererii de rambursare 

şi datele înscrise în raportul financiar. (Exemplu: atât perioada de referinţă cât şi sumele 

din centralizatoare trebuie să corespundă cu cererea de rambursare/raport financiar). 
 
Sursa: AM PODCA (www.fonduriadministratie.ro) 
 


