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4.5. Verificarea cererilor de rambursare

Direcția Generală Programe Capital Uman

Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Bucureşti,

23 iunie 2015

Investeşte în oameni! www.fonduri-ue.ro/posdru

Stadiul verificării cererilor de 
rambursare

� În perioada 1 noiembrie 2014 – 31 mai 2015 s-au înregistrat:

- 731 Cereri de Rambursare/Plată/Rambursare TVA (AP 1-6), în valoare
totală de 221.547.755,94 lei (50.209.123,16 Euro) - verificate si transmise la
plată.
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Stadiul verificării cererilor de 
rambursare

� La data de 31 mai 2015:

- 1.072 Cereri de Rambursare (CR) întârziate (AP 1-6) cu valoarea de 578,17 mil lei.

484, în val de 165,81 
mil lei

493, în val de 353,393 
mil lei

49, în val de 19,95 mil 
lei

20, în val de 7,3 mil lei

26, în val de 31,7 mil lei

Repartiţia CR în funcţie de întârzierea rezultată în procesul de verificare

< 1 luna

1-3 luni

3-6 luni

6-12 luni

peste 12 luni

OI/OIR Termen finalizare CR

întârziate la data de 31 mai 2015

MMFPSPV 31 iulie 2015

MECTS 31 iulie 2015

CNDIPT 31 august 2015

NE 31 iulie 2015

SE 15 iulie 2015

SM 15 iulie 2015

V 30 iunie 2015

NV 31 august 2015

C 30 iunie 2015

BI 30 iunie 2015

Stadiul verificării cererilor de 
rambursare

Planificarea finalizării verificării cererilor de rambursare întârziate
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Stadiul verificării cererilor de 
rambursare
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Distribuţia pe organisme intermediare a cererilor de rambursare cu întârzieri 

în verificare la 31 mai 2015  (număr şi valoare în mil lei)

Notă: OIR SV nu mai are în prezent nicio cerere de rambursare întârziată.

Principalele cauze ale întârzierilor 
înregistrate în verificarea cererilor de 

rambursare:

�Solicitări de clarificări de la Beneficiar, care conduc la o decalare a procesării cererilor
de rambursare;

�Complexitatea verificărilor pentru cererile de rambursare finale, ce implică atât
verificări administrative cât și verificări la fața locului;

�Verificarea 100% a cererilor (CPL, CR aferente CPL, CR finale cat si a cererilor pe noul
AW);

�Solicitări de devalidare a cererilor în sistemul Action Web, probleme identificate în
noul AW (documente care nu pot fi verificate în AW, erori la generarea documentului
evidența cheltuielilor).
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Principalele cauze ale întârzieri în 
verificarea cererilor:

�Nerespectarea legislației privind achizițiile realizate de către beneficiar;

�Investigații suplimentare, conform prevederilor art.7 din OUG nr.66/2011 cu
modificarile si completările ulterioare, oferind ofițerilor de verificare posibilitatea de
a cere structurilor de control efectuarea de cercetări detaliate la sediul beneficiarilor;

�Emiterea de instrucțiuni și reglementări, care cresc progresiv încărcarea cu sarcini a
ofițerilor de verificare;

Măsuri întreprinse pentru 
ridicarea gradului de absorbție

� Identificarea economiilor şi lansarea de noi cereri de propuneri de proiecte

�Emiterea Instrucțiunii nr.103/18.03.2015, ce descrie procesul ce trebuie urmat de către
beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU, proiecte de tip grant, strategic şi ajutor de
minimis, în vederea solicitării prefinanţării, rambursării cheltuielilor şi implementării activităţilor
propuse prin proiecte;

�Emiterea Instrucţiunilor nr. 107/11.05.2015 şi 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor
finanţate în cadrul DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale respectiv 3.1"Promovarea culturii
antreprenoriale, în contextul lansării unor noi cereri de propuneri de proiecte;

�Crearea în Action Web a 6 module (Persoane fizice si juridice, Contracte, Documente justificative, 
Documente de plată, Evidența cheltuielilor efectuate, Cereri de rambursare), în care datele vor fi 
introduse de către beneficiari, măsură pentru eficientizarea procesului de verificare la toate 
nivelele.
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Situația utilizării asistenței tehnice

A. Situația contractării proiectelor de asistență tehnică în perioada 21.11.2014-31.05.2015  

DMI

AMPOSDRU OI POSDRU

Nr. 

proiecte

Valoare (mil. lei) Nr. 

proiecte

Valoare (mil. lei)

7.1 5 34,81 25 4,33

7.2 0 0,00 0 0 ,00

TOTAL 5 34,81 25 4,33

Situația utilizării asistenței tehnice

B. Situația proiectelor de asistență tehnică în implementare în perioada 21.11.2014-31.05.2015

tipuri de sprijin  
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Situația utilizării asistenței tehnice

C. Situația contractării asistenței tehnice la 31 mai 2015 

C. Situația estimată a necesarului de asistență tehnică pentru

perioada decembrie 2014-decembrie 2015

Situația utilizării asistenței tehnice

D. Situația estimată a necesarului de asistență tehnică pentru perioada rămasă până în 
decembrie 2015 
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C. Situația estimată a necesarului de asistență tehnică pentru

perioada decembrie 2014-decembrie 2015

Situația utilizării asistenței tehnice

E. Situația estimării necesarului de asistență tehnică în perioada rămasă până în decembrie 2015

tipuri de sprijin  

Situația verificării suspiciunilor de 
nereguli

Perioada noiembrie 2014 – mai 2015 consemnează:

�un număr de 541 suspiciuni de nereguli;

�un număr de 641 procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, însoțite
de note de constatare a debitului.

Se constată o creştere a acestor cifre comparativ cu perioada mai 2014 - octombrie 2014.

347 329

541

640

0

100

200

300

400

500

600

700

Nr. suspiciuni de neregulă/fraudă Nr. titluri de creanță emise

Situaţie comparativă a numărului de suspiciuni de 
neregulă/fraudă şi de titluri de creanţă emise

01.05.2014 – 31.10.2014 01.11.2014 – 31.05.2015

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6

Axa prioritară

Distribuţia suspiciunilor de neregulă şi a titlurilor de 
creanţă în funcţie de AP

Nr suspiciuni de neregula Nr total titluri de creanta



19-Jun-15

8

Situația verificării suspiciunilor de 
nereguli

Principalele cauze care au generat nereguli:

�Nerespectarea cadrului legal privind achiziţiile publice;

�Nerespectarea cadrului legal privind încheierea şi executarea contractelor de muncă;

�Încheierea unor raporturi juridice (de muncă, comerciale, altele) în prezenţa unor conflicte
de interese;

�Decontarea unor cheltuieli fără respectarea principiului unui management financiar riguros.

Situația verificării suspiciunilor de 
nereguli

Valoarea totală a notelor de constatare a debitului este de 100,23 mil. lei, din care s-au recuperat 18,54 
mil. lei (aproximativ 17%). Din totalul debitelor recuperate, 60% s-au recuperat prin plata voluntară și 
40% prin deducere din cerere de rambursare.

În perioada noiembrie 2014 –
mai 2015 au fost transmise la
Agenția Națională de
Administrare Fiscală 20 de
solicitări de recuperare a
debitelor constatate în valoare
de 2.761.017,77 lei. Valoarea
debitelor recuperate de ANAF
este de 228.848,17 lei. 0.00
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Situaţia recuperării debitelor 
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Vă mulţumim pentru atenţie!

Direcţia Generală Capital Uman

Ministerul Fondurilor Europene

Bucureşti, Bdul Ion Mihalache nr. 15-17, Corp B, sector 1
Telefon: 0372 614 417, 0372 614 311

www.fonduri-ue.ro/posdru


