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1.Cash-flow 

•Ritmul acordării rambursărilor face imposibilă estimarea cash-flow-ului 
proiectului. 
•Verificarea și validarea cererilor de rambursare: 

 
 

45 de zile 

200 de zile 



 
 Conform unui sondaj derulat pe www.fonduri-structurale.ro: 
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2. Datorii 

 Dificultăţile financiare ale organizaţiilor depăşesc cadrul strict al datoriilor 
bugetare. 

Pentru a susţine financiar implementarea proiectelor, cei mai mulţi dintre 
beneficiari şi parteneri au apelat la sursele proprii (contul curent al 
organizației) şi la creditele bancare; 

Reticența băncilor în a acorda împrumuturi ONG-urilor sau atingerea de 
către organizaţii a plafoanelor maxime de îndatorare. 



2. Datorii: Efect de cascadă 

Imposibilitatea  
reautorizării 

furnizorilor de formare 

Imposibilitatea 
participării la 

proceduri de achiziții 

Intrarea in insolvență/ 

Sechestrarea bunurilor 

Inceperea 
urmăririi penale 

pentru beneficiari 

Imposibilitatea ducerii 
la bun sfârșit a 

proiectelor 

Neplata datoriilor 
către stat 

Neplata datoriilor 
către furnizori 

Neplata salariilor 
Neplata 

subvențiilor către 
grupul țintă 

Accesorii pentru 
intarzierile la plata 

taxelor  

Nerambursarea banilor 



3. Încasarea T.V.A 
 

Imposibilitatea solicitării TVA-ului : 

     CAUZĂ 
 nu există norme de aplicare a HG 831/13 august 2012 (care să explice 

efectiv modul în care se  va include TVA în cadrul bugetului proiectului). 

EFECT 
 societățile comerciale sunt în imposibilitatea de a solicita rambursarea 

TVA având în vedere că OI-urile nu mai primesc cereri de rambursare TVA 
de la societăți comerciale, cu TVA colectat după 12 august 2012.  

 

 

 

 

 



3. Încasarea T.V.A. 

 
Ce se întâmplă cu...? 
 societățile comerciale care se apropie de finalizarea proiectelor și care nu 

mai pot încheia acte adiționale pentru introducerea în buget a TVA?* 

 instituțiile de stat sau ONG-urile care au primit deja contravaloarea TVA? 
Există riscul să le ceară banii înapoi pentru că trebuia să fie introdusă în 
buget conform HG 831/13 august 2012? 

    

 *Sumele sunt considerabile pentru cei care au activități externalizate (audit, expert 

contabil) și furnizori de servicii (catering, transport etc.) 

 

 

 



 
 

4.Mecanismul fluctuant în acordarea 
prefinanțarillor  

 
 

Variația prefinanțarilor de la 30% la 3% în condițiile în care proiectele au 

fost gândite și scrise la momentul la care prefinanțarea era de 30%.   
 
 

 
 

 



 
 

 5.Corecții financiare  

 
 

Recuperarea celor 25% penalizări forfetare aplicate în cazul proiectelor 
POSDRU pentru perioada 2007-2011.. 

 
 
 



Soluții 

Asumarea erorilor şi corecţiilor de sistem 
 
Respectarea termenelor de verificare , validare şi plată a cererilor de 
rambursare; 
 
 Elaborarea normelor de aplicare a HG 831/13 august 2012 (includerea 
TVA în cadrul bugetului proiectului); 
 
 Păstrarea neschimbată a cuantumului prefinanțarii pe întreaga perioadă 
de programare; valoarea acesteia să fie de minim 30% /an din valoarea 
proiectului; 

 
 

 


