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Neregula: iata o cauza care incurca finantarile europene 

O cauza importanta a neregulilor aferente finantarilor 

europene o reprezinta faptul ca beneficiarii privesc 

adesea implementarea si monitorizarea proiectului 

drept "activitati adiacente" celei de baza si, ca urmare, 

li se acorda putina atentie, a remarcat Mirela Serban, 

managing partner al firmei R&M Audit Contabilitate. 

. 

“Multe nereguli aparute in ceea ce priveste finantarile europene sunt cauzate de faptul ca adesea 
implementarea si monitorizarea proiectului sunt privite de beneficiari drept <<activitati adiacente>> 
celei de baza, astfel incat li se acorda atentie <<printre picaturi>>. Succesul unei finantari europene 
presupune implicarea hotarata a tuturor celor angrenati in proiect si o colaborare permanenta intre 
echipa de implementare, managerul de proiect, partenerii din cadrul proiectului, responsabilul financiar, 
expertul contabil etc; din pacate adesea nu regasim aceasta disponibilitate”, a spus Mirela Serban, intr-
un comunicat al firmei de consultanta si contabilitate. 

Toti factorii implicati intr-un proiect cu finantare europeana trebuie sa cunoasca si sa inteleaga foarte 
bine din start contractul de finantare, cu conditiile generale si cele specifice, precum si anexele aferente, 
acestea formand un tot unitar care reprezinta baza si cadrul legal sub care se desfasoara proiectul 
respectiv.  

Beneficiarul (echipa de implementare), expertul contabil si auditorul independent trebuie sa isi aloce 
timp inca din etapa de planificare a misiunii, pentru a intelege functionalitatea proiectului, obiectul 
pentru care se acorda finantarea nerambursabila, perioada de implementare in interiorul careia 
cheltuielile sunt eligibile etc.; de exemplu, necunoasterea sau neintelegerea perioadei de implementare 
si necorelarea sa cu calendarul de activitati poate face ca anumite cheltuieli sa devina neeligibile.  

In plus, toti cei implicati in proiect trebuie sa inteleaga foarte bine modul de alocare a sumelor si 
valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate pe tipuri de alocari, contributia proprie, 
considerentele de TVA etc. 

„Pentru o serie de beneficiari ai finantarilor europene, R&M Audit Contabilitate acopera diferite 
functiuni- asigura contabilitatea proiectelor sau indeplineste statutul de expert contabil sau de auditor 
independent etc. Daca ne referim la aceasta din urma, printre neregulile cu frecventa destul de mare pe 
care le-am constatat in cadrul misiunilor de audit s-a aflat necorelarea balantei analitice a proiectului cu 
cererea de rambursare, adica sumele platite in perioada de referinta nu corespundeau cu suma 
solicitata la rambursare pentru aceeasi perioada”, a precizat Serban. 



De asemenea, printre cele constatate la auditurile efectuate de R&M Audit Contabilitate s-au aflat 
neconcordantele dintre contracte si, respectiv, facturile aprobate la plata: cel mai frecvent s-a intamplat 
ca valoarea facturilor sa depaseasca valoarea angajata prin contract. In plus, apar la plata activitati care 
nu sunt in perioada corecta din graficul de activitati – de exemplu achizitii anticipate sau avansuri platite 
pentru diverse achizitii ce urmeaza sa fie efectuate sau sunt realizate dupa perioada din graficul de 
activitati etc. 

“<<De partea cealalta a baricadei>>, asigurand contabilitatea altor proiecte europene, am observat ca 
cel mai important este sa obisnuim echipa de implementare sa se coordoneze cu expertii contabili si sa 
le ceara consultanta: trebuie sa inteleaga ca e mult mai eficient intai sa intrebi contabilul si apoi sa 
intreprinzi anumite actiuni sau cheltuieli, intrucat- adesea- in caz contrar rambursarea poate fi 
compromisa. Contabilul trebuie sa poata realiza cereri de rambursare astfel incat sumele sa fie exacte, 
reale, eligibile si legal solicitate”, a aratat Mirela Serban. 

Asigurarea unei implementari corecte si transparente a proiectelor cu finantare europeana necesita, de 
asemenea, pregatirea si aprobarea unui set de politici si proceduri contabile care vor fi utilizate in 
implementare, care cuprinde reguli, tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile si 
documente justificative care stau la baza inregistrarii operatiunilor economico-financiare aferente 
proiectului.  

Contabilitatea are sarcina de a elabora acest set de politici si proceduri contabile, beneficiarul il aproba, 
iar echipa de implementare trebuie sa respecte si sa se incadreze in liniile directoare ale acestuia. “Din 
pacate, am constatat ca, desi extrem de importante, si acestea sunt adesea privite cu usurinta de catre 
beneficiari si li se acorda atentie cand este prea tarziu”, a adaugat Mirela Serban. 

Ea a explicat ca Romania trebuie sa absoarba 1 miliard de euro din fondurile europene in 2012 pentru a 
evita dezangajarea.  

"Din cate spun autoritatile, e foarte probabil ca acest pericol sa fie evitat; cred insa ca - indiferent de 
rezultat - momentul actual trebuie privit ca unul <<de cotitura>> in ceea ce priveste finantarile 
europene: avem nevoie de o noua abordare a acestora”, a aratat Mirela Serban.  
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MIRELA ŞERBAN, R&M AUDIT CONTABILITATE:  

"Implementarea şi monitorizarea proiectului sunt considerate 

activităţi adiacente"  

 

Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, consideră că multe dintre neregulile apărute 

în ceea ce priveşte finanţările europene sunt cauzate de faptul că adesea implementarea şi 

monitorizarea proiectului sunt privite de beneficiari drept "activităţi adiacente" celei de bază, conform 

unui comunicat de presă. 

     "Succesul unei finanţări europene presupune implicarea hotărâtă a tuturor celor angrenaţi în proiect 

şi o colaborare permanentă între echipa de implementare, managerul de proiect, partenerii din cadrul 

proiectului, responsabilul financiar, expertul contabil etc; din păcate adesea nu regăsim această 

disponibilitate", a adăugat Mirela Şerban.  
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Ce greşeli apar cel mai des în proiectele pentru finanţare europeană 

Pentru a fi aprobate, proiectele de finanţare europeană trebuie să fie fără cusur. Cu toate acestea, 

mulţi aplicanţi comit greşeli importante, din cauza cărora pierd şansa la obţinerea unor sume 

importante de bani. 

 “Multe nereguli apărute în ceea ce priveşte finanţările europene sunt cauzate de faptul că adesea 

implementarea şi monitorizarea proiectului sunt privite de beneficiari drept activităţi adiacente celei de 

bază, astfel încât li se acordă atenţie printre picături. Succesul unei finanţări europene presupune 

implicarea hotărâtă a tuturor celor angrenaţi în proiect şi o colaborare permanentă între echipa de 

implementare, managerul de proiect, partenerii din cadrul proiectului, responsabilul financiar , expertul 

contabil etc; din păcate adesea nu regăsim această disponibilitate”, spune Mirela Şerban, managing 

partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil. 

Toţi factorii implicaţi într-un proiect cu finanţare europeană trebuie să cunoască şi să înţeleagă foarte 

bine din start contractul de finanţare, cu condiţiile generale şi cele specifice, precum şi anexele aferente, 

acestea formând un tot unitar care reprezintă baza şi cadrul legal sub care se desfăşoară proiectul 

respectiv. Beneficiarul (echipa de implementare), expertul contabil şi auditorul independent trebuie să 

îşi aloce timp încă din etapa de planificare a misiunii, pentru a înţelege funcţionalitatea proiectului, 

obiectul pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă, perioada de implementare în interiorul căreia 

cheltuielile sunt eligibile etc.; de exemplu, necunoaşterea sau neînţelegerea perioadei de implementare 

şi necorelarea sa cu calendarul de activităţi poate face ca anumite cheltuieli să devină neeligibile. În plus 

, toţi cei implicaţi în proiect trebuie să înţeleagă foarte bine modul de alocare a sumelor şi valoarea 



eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pe tipuri de alocări, contribuţia proprie, considerentele de 

TVA etc. 

Printre greşelile cele mai frecvente constatate la auditurile efectuate de R&M Audit Contabilitate s-au 

aflat neconcordanţele dintre contracte şi, respectiv, facturile aprobate la plată: cel mai frecvent s-a 

întâmplat că valoarea facturilor să depăşească valoarea angajată prin contract. În plus , apar la plată 

activităţi care nu sunt în perioada corectă din graficul de activităţi – de exemplu achiziţii anticipate sau 

avansuri plătite pentru diverse achiziţii ce urmează să fie efectuate sau sunt realizate după perioada din 

graficul de activităţi etc. 
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Gradul redus de absorbţie a fondurilor europene este cauzat de 

neînţelegerea regulilor 

Problema pe care România o are în absorbţia 

fondurilor europene este majoră, iar principala 

cauză nu este corupţia, ci lipsa de educaţie şi de 

înţelegere a aplicanţilor. De regulă, cei care caută 

finanţare se gândesc doar la bani şi la posibilitatea 

de a-i atrage, lăsând deoparte regulile de absorbţie 

(întocmirea actelor, a dosarului, execuţia etc.) Ceea 

ce înseamnă că nu se ocupă suficient de proiect, 

după cum reiese şi dintr-o analiză a celor de la R&M 

Audit Contabilitate.  

„Multe nereguli apărute în ceea ce priveşte 
finanţările europene sunt cauzate de faptul că 
adesea implementarea şi monitorizarea proiectului 
sunt privite de beneficiari drept activităţi 

adiacente celei de bază, astfel încât li se acordă 
atenţie printre picături. Succesul unei finanţări europene presupune implicarea hotărâtă a tuturor celor 
angrenaţi în proiect şi o colaborare permanentă între echipa de implementare, managerul de proiect, 
partenerii din cadrul proiectului, responsabilul financiar, expertul contabil etc; din păcate adesea nu 
regăsim această disponibilitate”, spune Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Toţi factorii implicaţi într-un proiect cu finanţare europeană trebuie să cunoască şi să înţeleagă foarte 
bine din start contractul de finanţare, cu condiţiile generale şi cele specifice, precum şi anexele aferente. 
Beneficiarul (echipa de implementare), expertul contabil şi auditorul independent trebuie să îşi aloce 
timp încă din etapa de planificare a misiunii pentru a înţelege funcţionalitatea proiectului, obiectul 
pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă, perioada de implementare în interiorul căreia 
cheltuielile sunt eligibile etc. 

De exemplu, necunoaşterea sau neînţelegerea perioadei de implementare şi necorelarea sa cu 
calendarul de activităţi poate face ca anumite cheltuieli să devină neeligibile. În plus, toţi cei implicaţi în 
proiect trebuie să înţeleagă foarte bine modul de alocare a sumelor şi valoarea eligibilă a finanţării 
nerambursabile acordate pe tipuri de alocări, contribuţia proprie, considerentele de TVA etc. 



Printre cele mai comune nereguli găsite de R&M Audit în dosarele la care au participat se află 
necorelarea balanţei analitice a proiectului cu cererea de rambursare, „adică sumele plătite în perioada 
de referinţă nu corespundeau cu suma solicitată la rambursare pentru aceeaşi perioadă”. 

De asemenea, printre cele constatate la auditurile efectuate de R&M Audit s-au aflat neconcordanţele 
dintre contracte şi facturile aprobate la plată: cel mai frecvent s-a întâmplat că valoarea facturilor să 
depăşească valoarea angajată prin contract. Mai mult, apar la plată activităţi care nu sunt în perioada 
corectă din graficul de activităţi – de exemplu achiziţii anticipate sau avansuri plătite pentru diverse 
achiziţii ce urmează să fie efectuate sau sunt realizate după perioada din graficul de activităţi. 

„De partea cealaltă a baricadei, asigurând contabilitatea altor proiecte europene, am observat că cel 
mai important este să obişnuim echipa de implementare să se coordoneze cu experţii contabili şi să le 
ceară consultanţă: trebuie să înţeleagă că e mult mai eficient întâi să întrebi contabilul şi apoi să 
întreprinzi anumite acţiuni sau cheltuieli, întrucât, adesea, în caz contrar rambursarea poate fi 
compromisă. Contabilul trebuie să poată realiza cereri de rambursare astfel încât sumele să fie exacte, 
reale, eligibile şi legal solicitate”, arată Mirela Şerban. 

Asigurarea unei implementări corecte şi transparente a proiectelor cu finanţare europeană necesită 
pregătirea şi aprobarea unui set de politici şi proceduri contabile care vor fi utilizate în implementare, 
care cuprinde reguli, tratamente contabile prevăzute de reglementările contabile şi documente 
justificative care stau la baza înregistrării operaţiunilor economico-financiare aferente proiectului. 

Contabilitatea are sarcina de a elabora acest set de politici şi proceduri contabile, beneficiarul îl aprobă, 
iar echipa de implementare trebuie să respecte şi să se încadreze în liniile directoare ale acestuia. “Din 
păcate, am constatat că, deşi extrem de importante, şi acestea sunt adesea privite cu uşurinţă de către 
beneficiari şi li se acordă atenţie când este prea târziu”, precizează reprezentanta auditorului. 

„România trebuie să absoarbă un miliard de euro din fondurile europene în 2012 pentru a evita 
dezangajarea. Din câte spun autorităţile, e foarte probabil că acest pericol să fie evitat; cred însă că, 
indiferent de rezultat, momentul actual trebuie privit ca unul de cotitură în ceea ce priveşte finanţările 
europene: avem nevoie de o nouă abordare a acestora”, mai spune Mirela Şerban. 
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Cum sa evitam greselile in implementarea proiectelor cu fonduri UE 

Multe nereguli aparute in implementarea si 

monitorizarea proiectelor cu finantare europeana 

sunt generate de faptul ca beneficiarii trateaza 

superficial aceste componente, considerandu-le ca 

fiind adiacente activitatilor de baza, sustin oficialii 

companiei R&M Audit Contabilitate. 

 

Implementarea cu succes a unui proiect cu finantare 

europeana presupune ca toti factorii implicati in acesta (managerul de proiect, echipa de implementare, 

partenerii, responsabilul financiar, expertul contabil etc.) sa cunoasca foarte bine de la inceput 

continutul contractului de finantare, ce include conditii generale si specifice, precum si anexele aferente. 

 

Beneficiarul, expertul contabil si auditorul independent trebuie sa isi aloce timp inca din etapa de 

planificare, pentru a intelege functionalitatea proiectului, obiectul pentru care se acorda finantarea 

nerambursabila sau perioada de implementare in cadrul careia cheltuielile sunt eligibile. Cheltuielile pot 

deveni neeligibile daca nu se cunosc sau nu se inteleg aceste aspecte. 

In plus, toti cei implicati in proiect trebuie sa inteleaga toate tipurile de alocari financiare. 

 

Una dintre neregulile constatate in cazul proiectelor cu finantare europeana este reprezentata de faptul 

ca sumele platite in perioada de referinta nu corespundeau cu suma solicitata la rambursare pentru 

aceeasi perioada, spun reprezentantii R&M Audit Contabilitate. 

S-au mai constatat neconcordante intre contracte si facturile aprobate la plata sau probleme in cazul 

graficului de activitati (achizitii anticipate sau avansuri platite anterior graficului de activitati). 

 

Oficialii R&M Audit Contabilitate sustin ca echipa de implementare a proiectului trebuie sa se consulte 

cu expertii contabili inainte de a intreprinde anumite actiuni sau cheltuieli. 

Implementarea corecta si transparenta a proiectelor cu finantare europeana necesita si un set de politici 

si proceduri contabile care vor fi utilizate in implementare. 

Valoarea fraudelor cu fonduri europene depaseste cu mult suma de 600 milioane de euro raportata de 

statele membre ale Uniunii Europene in 2010, a declarat, in urma cu o saptamana, comisarul european 

pentru Justitie, Viviane Reding. 
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De ce apar nereguli in finantarile europene? Implementarea si 

monitorizarea proiectelor sunt considerate “activitati adiacente” 

Romania are de suferit din cauza faptului ca nu reuseste sa atraga fonduri europene suficiente, iar 

acolo unde o face se confrunta cu sanctiuni din partea autoritatilor comunitare pe motiv ca derularea 

proiectelor nu este facuta corect. Daca in lunile care au mai ramas din acest an, tara noastra nu 

reuseste sa ajunga la un consum de un miliard de euro din fonduri nerambursabile risca dezangajarea, 

iar acest lucru ne va costa foarte mult in raport cu 

Uniunea Europeana.  

Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit 
Contabilitate, sustine ca „multe nereguli aparute in 

ceea ce priveste finantarile europene sunt cauzate 

de faptul ca adesea implementarea si 

monitorizarea proiectului sunt privite de 

beneficiari drept <<activitati adiacente>> celei de 

baza, astfel incat li se acorda atentie <<printre 

picaturi>>. Succesul unei finantari europene 

presupune implicarea hotarata a tuturor celor 

angrenati in proiect si o colaborare permanenta 

intre echipa de implementare, managerul de 

proiect, partenerii din cadrul proiectului, responsabilul financiar, expertul contabil etc; din pacate 

adesea nu regasim aceasta disponibilitate”. 

Pentru ca programele cu finantare europeana sa se bucure de succes este nevoie ca toti factorii implicati 
intr-un proiect sa cunoasca si sa inteleaga foarte bine din start contractul de finantare, cu conditiile 
generale si cele specifice, precum si anexele aferente, acestea formand un tot unitar care reprezinta 
baza si cadrul legal sub care se desfasoara proiectul respectiv. De asemenea, beneficiarul (echipa de 
implementare), expertul contabil si auditorul independent trebuie sa isi aloce timp inca din etapa de 
planificare a misiunii, pentru a intelege functionalitatea proiectului, obiectul pentru care se acorda 
finantarea nerambursabila, perioada de implementare in interiorul careia cheltuielile sunt eligibile etc.; 
de exemplu, necunoasterea sau neintelegerea perioadei de implementare si necorelarea sa cu 
calendarul de activitati poate face ca anumite cheltuieli sa devina neeligibile. In plus, toti cei implicati in 
proiect trebuie sa inteleaga foarte bine modul de alocare a sumelor si valoarea eligibila a finantarii 
nerambursabile acordate pe tipuri de alocari, contributia proprie, considerentele de TVA etc. 

 

„Pentru o serie de beneficiari ai finantarilor europene, R&M Audit Contabilitate acopera diferite 

functiuni- asigura contabilitatea proiectelor sau indeplineste statutul de expert contabil sau de 



auditor independent etc. Daca ne referim la aceasta din urma, printre neregulile cu frecventa destul 

de mare pe care le-am constatat in cadrul misiunilor de audit s-a aflat necorelarea balantei analitice a 

proiectului cu cererea de rambursare, adica sumele platite in perioada de referinta nu corespundeau 

cu suma solicitata la rambursare pentru aceeasi perioada”, a precizat Mirela Serban.  

La auditurile efectuate de R&M Audit Contabilitate s-au descoperit si neconcordantele dintre contracte 
si, respectiv, facturile aprobate la plata: cel mai frecvent s-a intamplat ca valoarea facturilor sa 
depaseasca valoarea angajata prin contract. In plus, apar la plata activitati care nu sunt in perioada 
corecta din graficul de activitati – de exemplu achizitii anticipate sau avansuri platite pentru diverse 
achizitii ce urmeaza sa fie efectuate sau sunt realizate dupa perioada din graficul de activitati etc. 

“De partea cealalta a baricadei, asigurand contabilitatea altor proiecte europene, am observat ca cel 

mai important este sa obisnuim echipa de implementare sa se coordoneze cu expertii contabili si sa le 

ceara consultanta: trebuie sa inteleaga ca e mult mai eficient intai sa intrebi contabilul si apoi sa 

intreprinzi anumite actiuni sau cheltuieli, intrucat- adesea- in caz contrar rambursarea poate fi 

compromisa. Contabilul trebuie sa poata realiza cereri de rambursare astfel incat sumele sa fie exacte, 

reale, eligibile si legal solicitate”, a aratat specialistul. 

Asigurarea unei implementari corecte si transparente a proiectelor cu finantare europeana necesita, de 
asemenea, pregatirea si aprobarea unui set de politici si proceduri contabile care vor fi utilizate in 
implementare, care cuprinde reguli, tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile si 
documente justificative care stau la baza inregistrarii operatiunilor economico-financiare aferente 
proiectului. Contabilitatea are sarcina de a elabora acest set de politici si proceduri contabile, 
beneficiarul il aproba, iar echipa de implementare trebuie sa respecte si sa se incadreze in liniile 
directoare ale acestuia. “Din pacate, am constatat ca, desi extrem de importante, si acestea sunt 

adesea privite cu usurinta de catre beneficiari si li se acorda atentie cand este prea tarziu”, a explicat 
Mirela Serban. 

Pentru a evita dezangajarea Romania trebuie sa absoarba 1 miliard de euro din fondurile europene in 
2012. Din ceea ce se intampla in acest moment va rezulta mai mult ca sigur un deznodamant nefavorabil 
tarii noastre, pericolul dezangajarii neputand fi evitat.” Cred insa ca, indiferent de rezultat, momentul 

actual trebuie privit ca unul <<de cotitura>> in ceea ce priveste finantarile europene: avem nevoie de 

o noua abordare a acestora”, a concluzionat specialistul R&M Audit Contabilitate.  
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O cauza importanta a neregulilor din finantarile europene: 

Implementarea si monitorizarea proiectului - considerate activitati 

adiacente 

“Multe nereguli aparute in ceea ce priveste finantarile 

europene sunt cauzate de faptul ca adesea implementarea si 

monitorizarea proiectului sunt privite de beneficiari drept 

<<activitati adiacente>> celei de baza, astfel incat li se acorda 

atentie <<printre picaturi>>. Succesul unei finantari europene 

presupune implicarea hotarata a tuturor celor angrenati in 

proiect si o colaborare permanenta intre echipa de 

implementare, managerul de proiect, partenerii din cadrul 

proiectului, responsabilul financiar, expertul contabil etc; din pacate adesea nu regasim aceasta 

disponibilitate”, a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii 

pietei de profil. 

Toti factorii implicati intr-un proiect cu finantare europeana trebuie sa cunoasca si sa inteleaga foarte 
bine din start contractul de finantare, cu conditiile generale si cele specifice, precum si anexele aferente, 
acestea formand un tot unitar care reprezinta baza si cadrul legal sub care se desfasoara proiectul 
respectiv. Beneficiarul (echipa de implementare), expertul contabil si auditorul independent trebuie sa 
isi aloce timp inca din etapa de planificare a misiunii, pentru a intelege functionalitatea proiectului, 
obiectul pentru care se acorda finantarea nerambursabila, perioada de implementare in interiorul careia 
cheltuielile sunt eligibile etc.; de exemplu, necunoasterea sau neintelegerea perioadei de implementare 
si necorelarea sa cu calendarul de activitati poate face ca anumite cheltuieli sa devina neeligibile. In plus, 
toti cei implicati in proiect trebuie sa inteleaga foarte bine modul de alocare a sumelor si valoarea 
eligibila a finantarii nerambursabile acordate pe tipuri de alocari, contributia proprie, considerentele de 
TVA etc. 
 
„Pentru o serie de beneficiari ai finantarilor europene, R&M Audit Contabilitate acopera diferite 
functiuni- asigura contabilitatea proiectelor sau indeplineste statutul de expert contabil sau de auditor 
independent etc. Daca ne referim la aceasta din urma, printre neregulile cu frecventa destul de mare pe 
care le-am constatat in cadrul misiunilor de audit s-a aflat necorelarea balantei analitice a proiectului cu 
cererea de rambursare, adica sumele platite in perioada de referinta nu corespundeau cu suma 
solicitata la rambursare pentru aceeasi perioada”, a precizat Mirela Serban. De asemenea, printre cele 
constatate la auditurile efectuate de R&M Audit Contabilitate s-au aflat neconcordantele dintre 
contracte si, respectiv, facturile aprobate la plata: cel mai frecvent s-a intamplat ca valoarea facturilor sa 
depaseasca valoarea angajata prin contract. In plus, apar la plata activitati care nu sunt in perioada 
corecta din graficul de activitati – de exemplu achizitii anticipate sau avansuri platite pentru diverse 



achizitii ce urmeaza sa fie efectuate sau sunt realizate dupa perioada din graficul de activitati etc. 
 
“<<De partea cealalta a baricadei>>, asigurand contabilitatea altor proiecte europene, am observat ca 
cel mai important este sa obisnuim echipa de implementare sa se coordoneze cu expertii contabili si sa 
le ceara consultanta: trebuie sa inteleaga ca e mult mai eficient intai sa intrebi contabilul si apoi sa 
intreprinzi anumite actiuni sau cheltuieli, intrucat- adesea- in caz contrar rambursarea poate fi 
compromisa. Contabilul trebuie sa poata realiza cereri de rambursare astfel incat sumele sa fie exacte, 
reale, eligibile si legal solicitate”, a aratat Mirela Serban. 

 Asigurarea unei implementari corecte si transparente a proiectelor cu finantare europeana necesita, de 
asemenea, pregatirea si aprobarea unui set de politici si proceduri contabile care vor fi utilizate in 
implementare, care cuprinde reguli, tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile si 
documente justificative care stau la baza inregistrarii operatiunilor economico-financiare aferente 
proiectului. Contabilitatea are sarcina de a elabora acest set de politici si proceduri contabile, 
beneficiarul il aproba, iar echipa de implementare trebuie sa respecte si sa se incadreze in liniile 
directoare ale acestuia. “Din pacate, am constatat ca, desi extrem de importante, si acestea sunt adesea 
privite cu usurinta de catre beneficiari si li se acorda atentie cand este prea tarziu”, a precizat Mirela 
Serban. 
“Romania trebuie sa absoarba 1 miliard de euro din fondurile europene in 2012 pentru a evita 
dezangajarea... Din cate spun autoritatile, e foarte probabil ca acest pericol sa fie evitat; cred insa ca- 
indiferent de rezultat- momentul actual trebuie privit ca unul <<de cotitura>> in ceea ce priveste 
finantarile europene: avem nevoie de o noua abordare a acestora”, a aratat Mirela Serban. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Publicatie:   Avocatnet 

Data: 01.10.2012 

Web: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_30606/De-ce-apar-nereguli-in-finantarile-

europene-O-explicatie-contabila.html  

De ce apar nereguli in finantarile europene? 

O explicatie contabila  

“Multe nereguli aparute in ceea ce priveste finantarile europene sunt cauzate de faptul ca adesea 

implementarea si monitorizarea proiectului sunt privite de beneficiari drept <<activitati adiacente>> 

celei de baza, astfel incat li se acorda atentie <<printre picaturi>>. Succesul unei finantari europene 

presupune implicarea hotarata a tuturor celor angrenati in proiect si o colaborare permanenta intre 

echipa de implementare, managerul de proiect, partenerii din cadrul proiectului, responsabilul financiar, 

expertul contabil etc; din pacate adesea nu regasim aceasta disponibilitate”, a aratat Mirela Serban, 

Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil.  

Potrivit unui comunicat de presa transmis de companie, toti factorii implicati intr-un proiect cu finantare 
europeana trebuie sa cunoasca si sa inteleaga foarte bine din start contractul de finantare, cu conditiile 
generale si cele specifice, precum si anexele aferente, acestea formand un tot unitar care reprezinta 
baza si cadrul legal sub care se desfasoara proiectul respectiv. Beneficiarul (echipa de implementare), 
expertul contabil si auditorul independent trebuie sa isi aloce timp inca din etapa de planificare a 
misiunii, pentru a intelege functionalitatea proiectului, obiectul pentru care se acorda finantarea 
nerambursabila, perioada de implementare in interiorul careia cheltuielile sunt eligibile etc.; de 
exemplu, necunoasterea sau neintelegerea perioadei de implementare si necorelarea sa cu calendarul 
de activitati poate face ca anumite cheltuieli sa devina neeligibile. In plus, toti cei implicati in proiect 
trebuie sa inteleaga foarte bine modul de alocare a sumelor si valoarea eligibila a finantarii 
nerambursabile acordate pe tipuri de alocari, contributia proprie, considerentele de TVA etc. 

„Pentru o serie de beneficiari ai finantarilor europene, R&M Audit Contabilitate acopera diferite 
functiuni- asigura contabilitatea proiectelor sau indeplineste statutul de expert contabil sau de auditor 
independent etc. Daca ne referim la aceasta din urma, printre neregulile cu frecventa destul de mare pe 
care le-am constatat in cadrul misiunilor de audit s-a aflat necorelarea balantei analitice a proiectului 

cu cererea de rambursare, adica sumele platite in perioada de referinta nu corespundeau cu suma 
solicitata la rambursare pentru aceeasi perioada”, a precizat Mirela Serban. 

De asemenea, printre cele constatate la auditurile efectuate de R&M Audit Contabilitate s-au aflat 
neconcordantele dintre contracte si, respectiv, facturile aprobate la plata: cel mai frecvent s-a 
intamplat ca valoarea facturilor sa depaseasca valoarea angajata prin contract. In plus, apar la plata 
activitati care nu sunt in perioada corecta din graficul de activitati – de exemplu achizitii anticipate sau 
avansuri platite pentru diverse achizitii ce urmeaza sa fie efectuate sau sunt realizate dupa perioada din 
graficul de activitati etc. 



“<<De partea cealalta a baricadei>>, asigurand contabilitatea altor proiecte europene, am observat ca 
cel mai important este sa obisnuim echipa de implementare sa se coordoneze cu expertii contabili si sa 
le ceara consultanta: trebuie sa inteleaga ca e mult mai eficient intai sa intrebi contabilul si apoi sa 
intreprinzi anumite actiuni sau cheltuieli, intrucat- adesea- in caz contrar rambursarea poate fi 
compromisa. Contabilul trebuie sa poata realiza cereri de rambursare astfel incat sumele sa fie exacte, 
reale, eligibile si legal solicitate”, a aratat Mirela Serban. 

Asigurarea unei implementari corecte si transparente a proiectelor cu finantare europeana necesita, de 
asemenea, pregatirea si aprobarea unui set de politici si proceduri contabile care vor fi utilizate in 
implementare, care cuprinde reguli, tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile si 
documente justificative care stau la baza inregistrarii operatiunilor economico-financiare aferente 
proiectului. Contabilitatea are sarcina de a elabora acest set de politici si proceduri contabile, 
beneficiarul il aproba, iar echipa de implementare trebuie sa respecte si sa se incadreze in liniile 
directoare ale acestuia. 

“Din pacate, am constatat ca, desi extrem de importante, si acestea sunt adesea privite cu usurinta de 
catre beneficiari si li se acorda atentie cand este prea tarziu”, a precizat Mirela Serban. 
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Gradul redus de absorbţie a fondurilor europene este cauzat de 

neînţelegerea regulilor 

Problema pe care România o are în absorbţia fondurilor europene este majoră, iar principala cauză nu 

este corupţia, ci lipsa de educaţie şi de înţelegere a aplicanţilor. De regulă, cei care caută finanţare se 

gândesc doar la bani şi la posibilitatea de a-i atrage, lăsând deoparte regulile de absorbţie (întocmirea 

actelor, a dosarului, execuţia etc.) Ceea ce înseamnă că nu se ocupă suficient de proiect, după cum 

reiese şi dintr-o analiză a celor de la R&M Audit Contabilitate.  

„Multe nereguli apărute în ceea ce priveşte finanţările europene sunt cauzate de faptul că adesea 
implementarea şi monitorizarea proiectului sunt privite de beneficiari drept activităţi adiacente celei de 
bază, astfel încât li se acordă atenţie printre picături. Succesul unei finanţări europene presupune 
implicarea hotărâtă a tuturor celor angrenaţi în proiect şi o colaborare permanentă între echipa de 
implementare, managerul de proiect, partenerii din cadrul proiectului, responsabilul financiar, expertul 
contabil etc; din păcate adesea nu regăsim această disponibilitate”, spune Mirela Şerban, Managing 
Partner R&M Audit Contabilitate. 

Toţi factorii implicaţi într-un proiect cu finanţare europeană trebuie să cunoască şi să înţeleagă foarte 
bine din start contractul de finanţare, cu condiţiile generale şi cele specifice, precum şi anexele aferente. 
Beneficiarul (echipa de implementare), expertul contabil şi auditorul independent trebuie să îşi aloce 
timp încă din etapa de planificare a misiunii pentru a înţelege funcţionalitatea proiectului, obiectul 
pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă, perioada de implementare în interiorul căreia 
cheltuielile sunt eligibile etc. 

De exemplu, necunoaşterea sau neînţelegerea perioadei de implementare şi necorelarea sa cu 
calendarul de activităţi poate face ca anumite cheltuieli să devină neeligibile. În plus, toţi cei implicaţi în 
proiect trebuie să înţeleagă foarte bine modul de alocare a sumelor şi valoarea eligibilă a finanţării 
nerambursabile acordate pe tipuri de alocări, contribuţia proprie, considerentele de TVA etc. 

Printre cele mai comune nereguli găsite de R&M Audit în dosarele la care au participat se află 
necorelarea balanţei analitice a proiectului cu cererea de rambursare, „adică sumele plătite în perioada 
de referinţă nu corespundeau cu suma solicitată la rambursare pentru aceeaşi perioadă”. 

De asemenea, printre cele constatate la auditurile efectuate de R&M Audit s-au aflat neconcordanţele 
dintre contracte şi facturile aprobate la plată: cel mai frecvent s-a întâmplat că valoarea facturilor să 
depăşească valoarea angajată prin contract. Mai mult, apar la plată activităţi care nu sunt în perioada 
corectă din graficul de activităţi – de exemplu achiziţii anticipate sau avansuri plătite pentru diverse 
achiziţii ce urmează să fie efectuate sau sunt realizate după perioada din graficul de activităţi. 



„De partea cealaltă a baricadei, asigurând contabilitatea altor proiecte europene, am observat că cel 
mai important este să obişnuim echipa de implementare să se coordoneze cu experţii contabili şi să le 
ceară consultanţă: trebuie să înţeleagă că e mult mai eficient întâi să întrebi contabilul şi apoi să 
întreprinzi anumite acţiuni sau cheltuieli, întrucât, adesea, în caz contrar rambursarea poate fi 
compromisă. Contabilul trebuie să poată realiza cereri de rambursare astfel încât sumele să fie exacte, 
reale, eligibile şi legal solicitate”, arată Mirela Şerban. 

Asigurarea unei implementări corecte şi transparente a proiectelor cu finanţare europeană necesită 
pregătirea şi aprobarea unui set de politici şi proceduri contabile care vor fi utilizate în implementare, 
care cuprinde reguli, tratamente contabile prevăzute de reglementările contabile şi documente 
justificative care stau la baza înregistrării operaţiunilor economico-financiare aferente proiectului. 

Contabilitatea are sarcina de a elabora acest set de politici şi proceduri contabile, beneficiarul îl aprobă, 
iar echipa de implementare trebuie să respecte şi să se încadreze în liniile directoare ale acestuia. “Din 
păcate, am constatat că, deşi extrem de importante, şi acestea sunt adesea privite cu uşurinţă de către 
beneficiari şi li se acordă atenţie când este prea târziu”, precizează reprezentanta auditorului. 

„România trebuie să absoarbă un miliard de euro din fondurile europene în 2012 pentru a evita 
dezangajarea. Din câte spun autorităţile, e foarte probabil că acest pericol să fie evitat; cred însă că, 
indiferent de rezultat, momentul actual trebuie privit ca unul de cotitură în ceea ce priveşte finanţările 
europene: avem nevoie de o nouă abordare a acestora”, mai spune Mirela Şerban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


