
A. SECTORUL PUBLIC 
1 Probleme privind achiziţiile publice
a) Elaborarea unor documentaţii de atribuire cu informaţii tehnice incomplete-neactualizate ce nu sunt 
în totală concordanţă cu situaţia de pe teren la data lansării procedurii de achiziţie
- Impact: Emiterea de către constructor, chiar de la începutul lucrărilor, a unor note de comenzi 
suplimentare (NCS) sau note de renunţare (NR), care pot genera o modificare substanțială a contractului 
inițial.
- Consecinţe: Aplicarea unei corecții financiare în conformitate cu HG 519/2014.
b) Neincluderea în documentaţia de atribuire a informaţilor referitoare la posibilitatea / obligativitatea 
vizitării locaţiei proiectului de către potenţialii ofertanţi
- Impact: Ofertele financiare ale constructorilor nu sunt în totalitate realiste (în general fiind 
subestimate).
- Consecinţe: Pe parcursul derulării lucrărilor apar nevoi reale de majorare cantitativă şi valorică a 
contractului de lucrări. În funcţie de situaţiile apărute 
majorările pot fi eligibile sau nu.
c) Neincluderea în contractele de servicii de 
proiectare a unor clauze referitoare la obligaţia 
proiectantului de a asigura asistenţă tehnică pe 
perioada contractului de lucrări şi bugetarea acestei 
activităţi
- Impact: Pe parcursul derulării contractului de 
finanţare beneficiarul atribuie serviciul de asistenţă 
tehnică unui alt proiectant, acţiune ce poate duce la 
apariţia divergenţelor între proiectantul iniţial şi cel 
ce urmăreşte punerea în operă a proiectului tehnic.
- Consecinţe: Impunerea de către noul 
proiectant ce asigură asistenţa tehnică de noi soluţii 
tehnice ce pot conduce la neeligibilitatea anumitor 
cheltuieli.
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2. Probleme privind derularea contractului de lucrări:
-   Verificarea şi urmărirea termenelor de expirare a 
garanţiilor bancare pentru avans şi de bună execuţie depuse de 
contractori;
-  Valabilitatea autorizaţiei de construcţie;
-  Emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
-  În perioadele de suspendare a lucrărilor, ca urmare a 
emiterii unor ordine de suspendare, să se asigure că nu se 
desfăşoară lucrări;
-  Verificarea periodică a valabilităţii autorizaţiei 
dirigintelui de şantier;
-  Asigurarea că procesele verbale pe faze determinante 
sunt în conformitate cu Programul de control al calităţii pe faze 

determinante vizat de ISC;
- Încheierea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor în 
conformitate cu clauzele contractuale şi cu legislaţia în vigoare;
- Situaţiile de plată pentru lucrările executate trebuie 
asumate de dirigintele de şantier, beneficiar şi constructor;
- Nu toate cheltuielile privind organizarea de şantier sunt 
eligibile acestea trebuie să respecte criteriile de eligibilitate 
pentru a fi rambursate.

3. Probleme privind graficele de depunere cereri de 
rambursare
a) Modificarea frecventă a graficelor de depunere a cererilor de 
rambursare în sensul decalării termenelor prevăzute iniţial în 
Cererea de finanţare 
- Impactul: Întârzieri în procesul de rambursare a cheltuielilor 
cu consecinţe asupra gradului de absorbţie a fondurilor.



- Consecinţe: Întârzieri în decontarea fondurilor către 
beneficiarii de proiecte care pot duce la blocarea unor etape în 
implementarea proiectului datorită lipsei de resurse financiare.
b) Depunerea necorespunzătoare a documentelor de solicitare 
rambursare cheltuieli
- Impactul: Cereri de rambursare completate necorespunzător, 
care nu includ toate documentele suport anexate.
- Consecinţe: Returnarea cererii de rambursare sau solicitarea 
de completări suplimentare 
care întârzie procesul de 
ve r i f i ca re  a l  ce re r i i  
respective şi astfel se poate 
ajunge şi la întârzieri în ce 
pr iveşte  rambursarea 
cheltuielilor realizate.

B. SECTORUL PRIVAT
1. Prob leme pr iv ind  
achiziţiile publice

a) Elaborarea unor documentaţii de atribuire cu informaţii 
tehnice incomplete-neactualizate ce nu sunt în totală 
concordanţă cu situaţia de pe teren la data lansării procedurii de 
achiziţie
- Impactul: Emiterea de către constructor, chiar de la 
începutul lucrărilor, a unor note de comenzi suplimentare (NCS) 
sau note de renunţare (NR), care pot genera o modificare 
substanțială a contractului inițial.
- Consecinţe: Pot sa apară cheltuieli care să fie considerate 
neeligibile

b) Neincluderea în documentaţia de atribuire a 
informaţilor referitoare la posibilitatea / obligativitatea 
vizitării locaţiei proiectului de către potenţialii ofertanţi
- Impactul: Ofertele financiare ale constructorilor nu 
sunt în totalitate realiste (în general fiind subestimate).
- Consecinţe: Pe parcursul derulării lucrărilor apar nevoi 
reale de majorare cantitativă şi valorică a contractului de 
lucrări. În funcţie de situaţiile apărute majorările pot fi 
eligibile sau nu.
c) Neincluderea în contractele de servicii de proiectare a 
unor clauze referitoare la obligaţia proiectantului de a asigura 
asistenţă tehnică pe perioada contractului de lucrări şi 
bugetarea acestei activităţi
- Impactul: Pe parcursul derulării contractului de 
f i n a n ţ a r e  
beneficiarul 
a t r i b u i e  
serviciul de 
a s i s t e n ţ ă  
tehnică unui 
alt proiectant, 
a c ţ i une  ce  

poate duce la apariţia divergenţelor între proiectantul 
iniţial şi cel ce urmăreşte punerea în operă a proiectului 
tehnic.
- Consecinţe: Impunerea de către noul proiectant 
ce asigură asistenţa tehnică de noi soluţii tehnice ce pot 
conduce la neeligibilitatea anumitor cheltuieli.

2. Probleme privind derularea contractului de lucrări
- Verificarea şi urmărirea termenelor de expirare a garanţiilor bancare pentru avans şi de bună 
execuţie depuse de contractori;
- Valabilitatea autorizaţiei de construcţie;
- Emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
- În perioadele de suspendare a lucrărilor, ca urmare a emiterii unor ordine de suspendare, să se 
asigure că nu se desfăşoară lucrări;
- Verificarea periodică a valabilităţii autorizaţiei dirigintelui de şantier;
- Asigurarea că procesele verbale pe faze 
determinante sunt în conformitate cu Programul de 
control al calităţii pe faze determinante vizat de ISC;
- Încheierea proceselor verbale de recepţie a 
lucrărilor în conformitate cu clauzele contractuale şi 
cu legislaţia în vigoare;
- Situaţiile de plată pentru lucrările executate 
trebuie asumate de dirigintele de şantier, beneficiar şi 
constructor;
-  Nu toate cheltuielile privind organizarea de 
şantier sunt eligibile acestea trebuie să respecte 
criteriile de eligibilitate pentru a fi rambursate.

3. Probleme privind graficele de depunere 
cereri de rambursare
a) Modificarea frecventă a graficelor de depunere 
a cererilor de rambursare în sensul decalării 
termenelor prevăzute iniţial în Cererea de finanţare 
- Impactul: Întârzieri în procesul de rambursare a 
cheltuielilor cu consecinţe asupra gradului de 
absorbţie a fondurilor.

- Consecinţe: Întârzieri în decontarea 
fondurilor către beneficiarii de proiecte care pot 
duce la blocarea unor etape în implementarea 
proiectului datorită lipsei de resurse financiare
b) D e p u n e r e a  n e c o r e s p u n z ă t o a r e  a  
documentelor de solicitare rambursare cheltuieli
- Impactul: Cereri de rambursare completate 
necorespunzător, care nu includ toate documentele 
suport anexate.
- Consecinţe: Returnarea cereri i  de 
rambursare sau solicitarea de completări 
suplimentare care întârzie procesul de verificare al 
cererii respective şi astfel se poate ajunge şi la 
întârzieri în ce priveşte rambursarea cheltuielilor 
realizate.
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