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AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2 , tel: 3150209, fax: 3150206, e-mail: posdru@fseromania.ro
COD OPERATOR BAZA de DATE NR. 9080/2008.

INSTRUCŢIUNEA nr. ___
pentru reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile
în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă
Având în vedere :
Prevederile Contractului de Finanţare;
Necesitatea aplicării unitare de către AM/OI a modului de diminuare a finanţării
acordate în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnici prevăzuţi în cererea
de finanţare;
Necesitatea de clarificare a modului de aplicare a prevederilor contractuale
referitoare la diminuarea valorii eligibile în funcţie de realizarea grupului/grupurilor
ţintă;
OUG 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
Normele metodologice de aplicare a OUG 66/2011,

Directorul General al Autorităţii de Management al Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane emite următoarea instrucţiune:
A. Realizarea indicatorilor
1. Indicatorii tehnici prevăzuţi în Cererea de Finanţare (cu eventualele modificări
ulterioare prin acte adiţionale), anexă la Contractul de Finanţare nerambursabilă,
trebuie îndepliniţi/realizaţi în totalitate; de asemenea grupul ţintă trebuie selectat în
numărul şi structura prevăzute în cererea de finanţare (cu eventualele modificări
ulterioare prin acte adiţionale).
În cazul neîndeplinirii prevederii mai sus menţionate, AMPOSDRU/OI responsabil va
diminua corespunzător finanţarea acordată iniţial şi prevăzută în cadrul Art. 3 –
Finanţarea proiectului, nerealizarea indicatorilor putând fi constatată la final, sau în
cazul rezilierii contractului.
Reducerea se va face cu respectarea următoarelor reguli:
2. Stabilirea procentului de realizare (PR) a grupului ţintă, indicatorilor de program
(output şi rezultat), a indicatorilor suplimentari (output şi rezultat) şi a indicatorilor
adiţionali (output şi rezultat) se face prin raportarea valorilor realizate la valorile
propuse în cadrul Cererii de Finanţare, astfel:
Procent realizare grup ţintă (indicator) 1 = Grup ţintă (Indicator) 1 realizat / Grup ţintă
(Indicator) 1 propus X 100%
Procent realizare grup ţintă (indicator) n = Grup ţintă (Indicator) n realizat / Grup ţintă
(Indicator) n propus X 100%

În cazul în care procentul este mai mare de 100 % se plafonează la această valoare,
cu excepţia indicatorilor de rezultat (de program şi suplimentari), unde plafonarea
va fi la 110% (astfel încât depăşirea indicatorilor de rezultat să poată compensa, cel
puţin parţial, nerealizarea celorlalţi indicatori sau a grupului ţintă).
3. Gradul de realizare, aferent fiecărui indicator specific (GS) se calculează astfel:
GS n = ∑ PR
4. Calcularea gradului de realizare specific agregat (GSA) după formula :
GSA n = GS n / ∑ PAIP
(se vor lua în calcul indicatorii şi grupurile ţintă stabilite în conformitate cu ultimele
modificări contractuale aprobate)
Ponderile iniţiale (PAIP), aferente indicatorilor şi grupului ţintă sunt următoarele
(suma ponderilor tuturor indicatorilor şi a grupului ţintă=1):
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Indicatorii de program – output
= 0,20;
Indicatorii de program – rezultat = 0,23;
Indicatorii suplimentari de output = 0,10;
Indicatorii suplimentari de rezultat = 0,12;
= 0,02;
Indicatorii adiţionali de output
Indicatorii adiţionali de rezultat
= 0,03;
Grupurile ţintă
= 0,30.

(în cadrul fiecăreia din cele şapte categorii, toate subcategoriile vor avea ponderi
egale).
5. Nu se vor lua în calcul indicatori prevăzuţi a se realiza ulterior finalizării proiectului
(cu excepţiile prevăzute la art.10).
6. Calculul final al gradului de realizare a indicatorilor şi grupurilor ţintă (GR) se face
prin cumularea Gradelor de realizare specifice agregate:
GR = ∑ GSA n
7. În cazul în care proiectul nu are prevăzut nici un indicator de output şi nici un indicator
de rezultat (de program sau suplimentar), Gradul de realizare calculat se diminuează cu
20 %.

B. Ajustarea bugetului în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor şi a
grupului/grupurilor ţintă.
8. Dacă gradul de îndeplinire rezultat (GR) este mai mic de 100%, acesta se aplică
asupra valorii eligibile a proiectului, prevăzute în contract (anexa 2 buget iniţial)
astfel:

Buget
contract

Valoarea totală
Valoarea totală
a proiectului eligibilă a proiectului,
din care:

Valoarea eligibilă a
finanţării
nerambursabile
acordată din FSE

Contribuţia eligibilă
Valoarea
Valoarea eligibilă a
finanţării nerambursabile a Beneficiarului
neeligibilă a
acordată din bugetul
proiectului
naţional

(Lei)
1=2+9

(Lei)
2 = 3 + 5+7

(Lei)
3

(%)
4

(Lei)
5

(%)
6

(Lei)
7

(%)
8

(Lei)
9

Iniţial

V1=V2+V9

V2=V3+V5+V7

V3

%

V5

%

V7

%

V9

Ajustat

V1=V2+V9

V2=V3+V5+V7

V3 X GR (%)

%

V5 X GR (%)

%

V7 X GR (%)

%

V9 X GR (%)

9. Ajustarea bugetului se va face proporţional pentru fiecare capitol în parte, prin
aplicarea la suma prevăzută în contract (valoarea iniţială) aferentă fiecărui capitol
bugetar, a gradului de îndeplinire calculat conform algoritmului de mai sus, cu excepţia
situaţilor prevăzute în Decizia nr.53 a AMPOSDRU, art.12 (5), ultimul paragraf.
10. Prin excepţie, pentru proiectele cofinanţate în cadrul cererilor de propuneri de
proiecte 6 şi 59, depunerea cererii finale de rambursare şi calcularea gradului de
îndeplinire a indicatorilor se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordinului MMFPS
nr.2428/26.10.2011.
11. In cazul beneficiarilor care au întocmit act adiţional pentru restituirea TVA, se va
aplica acelaşi coeficient de ajustare şi la valoarea totală a TVA (care face obiectul
actului adiţional).
12. Pentru uşurinţa calculelor se poate utiliza fişierul ataşat (anexa 1, în format excel)
unde se vor introduce valorile prevăzute în cererea de finanţare pentru indicatori şi
grupul/grupurile ţintă (în conformitate cu ultimele modificări contractuale aprobate),
respectiv cele efectiv realizate.
13. Personalul AMPOSDRU şi OIPOSDRU responsabile vor asigura aplicarea prezentei
instrucţiuni şi comunicarea ei către beneficiari.
14. Prin prezenta instrucţiune se abrogă prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr.53.

