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1. Scop
1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv în conditii de fluctuatie a personalului.
1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate în actiuni de auditare si/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei.
1.5. Asigura identificarea surselor de finantare si intocmirea documentatiilor de finantare, precum si
circuitul documentelor.

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica de catre compartimentul Model din Primaria Exemplu.
2.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura documentata
(1) Implementarea proiectului presupune derularea activitatilor incluse in proiect in colaborare cu
Organismele Intermediare, conform procedurilor de implementare impuse.
(2) In paralel cu acestea, trebuie sa se desfasoare monitorizarea si controlul proiectului, evaluarea
proiectului si raportarea proiectului.
2.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate în cadrul portofoliului de activitati
desfasurate de entitatea publica
Implementarea proiectelor face parte din portofoliul de activitati desfasurate in cadrul Primariei.
2.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata
Principalele activitati de care depinde Implementarea proiectului sunt:
- stabilirea echipei de management;
- demararea executiei proiectului;
- efectuare cheltuieli;
- monitorizarea si auditul proiectelor;
- monitorizare progrese implementare;
- arhivare documente;
- publicitate si identitate vizuala.
2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale
activitatii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activitatii.
-compartimentul financiar contabil-furnizor/beneficiar;
- compartimentul urbanism- furnizor/beneficiar;
- compartimentul juridic-furnizor;
- compartimentul agricol-furnizor/beneficiar;
- achizitii publice-beneficiar.
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3. Documente de referinta
3.1. Reglemantari internationale
- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social
European si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
- Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul
European de Dezvoltare Regionala si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999;
- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul
European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru
implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului Consiliului (C.E., Euratom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunitatilor Europene;
- Regulamentului Consiliului (C.E., Euratom) nr. 1995/2006 privind modificarea Regulamentului
Consiliului (C.E., Euratom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general
al Comunitatilor Europene.
- REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

3.2. Legislatie primara
-Hotarârea Guvernului nr. 398/2015 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a
instrumentelor structurale;
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri în domeniul legislatiei
referitoare la achizitiile publice;
-Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;
-Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 80/2009 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achizitie publica;
-Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 180/2010 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul
de publicitate media;
-Legea nr. 227/2015 actualizata, privind Codul Fiscal;
-Ordinul nr. 1917/2005, actualizat, emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul
de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
-Ordonanta Guvernului nr. 66/2011, actualizata, privind controlul si recuperarea fondurilor
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comunitare, precum si a fondurilor de co-finantare aferente utilizate necorespunzator;
-Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007, actualizata, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale;
-Ordinul nr. 634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale
Programului operational Dezvoltarea capacitatii administrative;
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002, actualizata, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
-Ordonanta Guvernului nr. 64/2009 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a
prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de
dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta;
-Legea nr. 78/2000, actualizata, pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de
coruptie;
-Legea nr. 571/2004 privind protectia intereselor personalului din autoritatile publice, institutiile
publice si din alte unitati care semnaleaza încalcari ale legii - actualizata;
-Legea nr. 500/2002, actualizata, privind finantele publice;
-Legea nr. 506/2004, actualizata, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii
private în sectorul comunicatiilor electronice;
-Strategia nationala pentru egalitatea de sanse între femei si barbati pentru perioada 2006-2009;
-Legea nr. 202/2002, republicata si actualizata, privind egalitatea de sanse si de tratament între
femei si barbati;
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008, actualizata, privind implementarea principiului
egalitatii de tratament între femei si barbati în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si
furnizarea de bunuri si servicii;
-Legea nr. 315/2004, actualizata, privind dezvoltarea regionala în România, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Strategie pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap în perioada
2006-2013 "Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari";
-Hotarârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia,
integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;
-Constitutia României, art. 4 alin. 2 si art. 16 alin. 1;
-Legea nr. 53/2003, republicata si actualizata, Codul Muncii, art. 3-9;
-Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, republicata si actualizata, privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare;
-Ordonanta Guvernului 84/2004, privind constituirea si functionarea Comisiei Consultative
Interministeriale în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati;
-Hotarârea Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea
de sanse între femei si barbati;
-Hotarârea Camerei Deputatilor privind înfiintarea Comisiei pentru Egalitatea de Sanse între femei
si barbati (Hotarârea nr. 24/2003);
- HG nr. 1115/2004, privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare;
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- Hotarâre nr. 491/2008, pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 759/2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin
programele operationale;
- Ordin nr. 1338/2008, al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a
avizului Natura 2000;
- Hotararea nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta;
- O.G. nr. 94/2004, actualizata, privind reglementarea unor masuri financiare;
- O.G. nr. 53/2005 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar si al
contabilitatii publice - actualizata;
- Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora;
- Legea 98/2016, actualizata, a Achizitiilor Publice;
- Hotararea nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice;
- Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind
functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica;
- O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat - actualizata;
- Ordin nr. 478/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru consultanta
specifica si instruire specializata acordata intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si
implementarea proiectelor de investitii", aferenta operatiunii a) "Sprijin pentru consolidarea si
modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", domeniul major de
interventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in
special a IMM", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul
Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";
- Ordin nr. 479/2008 actualizat, privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru
consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari",
aferenta operatiunii a) "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin
investitii tangibile si intangibile", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient",
din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";
- Ordin nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru cresterea
competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii prin servicii de consultanta", aferenta operatiunii b)
"Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor", domeniul major de interventie 1.3 "Dezvoltarea
durabila a antreprenoriatului", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din
cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";
- Ordin nr. 1862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru
implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii prin accesul pe noi
piete si internationalizare", aferenta operatiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor
internationale" si c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare", domeniului

UNITATEA
Primaria Exemplu

Procedura operationala - Implementare proiecte

Compartimentul
Model

PO - 10 -1

Editia: 1
Revizia:
Exemplarul nr.: 1
Pagina: 7 din 19

major de interventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a
intreprinderilor, in special a IMM", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient"
din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";
- Ordin nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea si
modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii",
aferenta operatiunii a) "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin
investitii tangibile si intangibile", domeniul major de interventie 1.1 "Investitii productive si
pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM", axa prioritara 1 "Un
sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea
competitivitatii economice";
- Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finantarea proiectelor
de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si inovare", aferent operaTiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea
infrastructurii C-D in intreprinderi si crearea de noi locuri de munca in cercetare" si 2.3.3
"Promovarea inovarii in cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de interventie 2.3 "Accesul
intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)", axa prioritara 2
"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", din Programul operational
sectorial "Cresterea competitivitatii economice";
- Ordin nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis
pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative", aferenta Programului operational
sectorial "Cresterea competitivitatii economice", axa prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare tehnologica si inovare", domeniul major de interventie 2.3 "Accesul intreprinderilor la
activitati de cercetare-dezvoltare si inovare", operatiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile si
SPIN-OFF-urile inovative";
- Ordin nr. 3388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finantarea proiectelor de
cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea
competitivitatii economice (POS-CCE)", aferenta operatiunilor 2.1.1 "Proiecte de cercetare in
parteneriat intre universitati/institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi", 2.1.2 "Proiecte CD
de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate" si 2.3.3 "Promovarea inovarii
in cadrul intreprinderilor";
- Ordin nr. 2229/2008 actualizat, pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Ajutor pentru investitii
realizate de intreprinderile mici si mijlocii in vederea dezvoltarii e-economiei", aferenta operatiunilor
3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2
"Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri",
domeniul major de interventie 3.3 "Sustinerea e-economiei", axa prioritara 3 "Tehnologia informatiei
si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial
"Cresterea competitivitatii economice";
- Ordin nr. 2159/2008 actualizat, pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor pentru
sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultanta si instruire
specializata pentru implementarea proiectelor de investitii in domeniul e-economiei", aferenta
operatiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri"
si 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru
afaceri", domeniul major de interventie 3.3 "Sustinerea e-economiei", axa prioritara 3 "Tehnologia
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informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational
sectorial "Cresserea competitivitatii economice";
- Ordin nr. 632/2008 actualizat, privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea
intreprinderilor mici si mijlocii in vederea accesului la broadband si la serviciile conexe", aferenta
operatiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe", domeniul major de
interventie 3.1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei", axa prioritara 3 "Tehnologia
informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", din cadrul Programului operational
sectorial "Cresterea competitivitatii economice";
- Hotarâre nr. 750/2008, actualizata, pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind
valorificarea resurselor regenerabile de energie;
- Hotarare nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea
regionala durabila si reducerea emisiilor
- Ordin nr. 155/2008 actualizat, privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea dezvoltarii
microintreprinderilor" in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si
local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013;
- Ordin nr. 413/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice
si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea dezvoltarii
microintreprinderilor" in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si
local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013;
- Ordin nr. 261/2008, actualizat, privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare
regionala prin sprijinirea investitiilor în turism;
- Ordin nr. 287/2008, actualizat, al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind
aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea
structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional;
- Legea nr. 314/2003, pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice - actualizata;
- H.G. nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a
documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi;
- Legea nr. 273/2006, actualizata, privind finantele publice locale;
- Lege 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
-Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala,
a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora;
- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si actualizata;
- Legea nr. 188/1999, republicata si actualizata, privind Statutul functionarului public;
- Legea nr. 7/2004 republicata, privind codul de conduita a functionarilor publici.

3.3. Legislatie secundara
- Legea nr. 213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
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- Legea nr. 422/2001, republicata si actualizata, privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea nr. 265/2006, actualizata, pentru aprobarea O.U.G nr. 195/2005 actualizat, privind protectia
mediului;
- Legea nr. 227/2015, actualizata, Codul fiscal;
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.
3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
- Regulament de organizare si functionare de la Primaria Exemplu;
- Regulament de ordine interioara;
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;
- Proceduri documentate;
- Fise de post;
- Organigrama;
- Strategia de Dezvoltare Socio-Economica pentru perioada 2007-2017;
- Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014-2020
- Planul de Urbanism General si Regulamentul Local de Urbanism aferent;
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4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii

Nr.
Crt.

Termenul

1. Entitate publica

2. Compartiment
3.

Conducator
compartiment

4.

Procedura
documentata

5.

6.

7.

8.

Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste
termenul
Autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie
autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala
este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care
utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public.
Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii,
inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea entitatii.
Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu, sef Birou.

Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe
suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi
proceduri de sistem si proceduri operationale.
Descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii
Procedura de sistem
publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor
(procedura generala)
dintr-o entitate publica.
Procedura
Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la
operationala
nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara
(procedura de lucru) aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice.
Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se modifica atunci
cand deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci
Editie procedura
cand modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul
reviziei anterioare.
Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor
Revizie procedura
informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari
ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii.
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4.2. Abrevieri

Nr.
Abrevierea
Crt.

Termenul abreviat
Entitate publica

1.

EP

2.
3.
4.

PO

Procedura operationala

PS

Procedura de sistem

7.
8.

E
V
A
Ap.
Ah.

Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare

9.
10.
11.

ROF
C
S

Regulament de Organizare si Functionare
Comunicare
Semnare

5.
6.
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