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aAnsamblul reglementårilor æi politicilor Uniunii Europene. Conœine
legislaœia Uniunii, formatå din tratatele de bazå (legislaœia primarå) æi
documentele adoptate de instituœiile Uniunii (legislaœia secundarå).
Œårile candidate trebuie så-æi armonizeze legislaœia cu acquis-ul
comunitar pentru a adera la Uniune. Derogårile sunt permise numai în
situaœii excepœionale æi sunt restrânse ca arie de aplicare.

Acœiuni æi intervenœii referitoare la formarea æi instruirea resurselor
umane, proiectarea programelor de studii, cercetåri ætiinœifice,
consiliere ocupaœionalå, comunicaœii æi interconectåri de afaceri, studii
de piaœå etc. æi în general orice intervenœii care nu privesc infrastructura
materialå.

Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publicå, cu perso-
nalitate juridicå, ce acœioneazå în domeniul dezvoltårii regionale.
Statutul de organizare æi funcœionare al  ADR este aprobat de Consiliul
pentru Dezvoltare Regionalå. În România existå 8 Agenœii pentru
Dezvoltare Regionalå. Ele elaboreazå strategia, planul æi programele
de dezvoltare regionalå, precum æi planurile de gestionare a fondurilor
(documente aprobate de CDR). Obiectivele ADR sunt: dezvoltarea,
implementarea æi monitorizarea Planurilor regionale, managementul
fondurilor PHARE alocate regiunilor (æi al "Fondurilor Structurale" dupå
aderare), administrarea fondurilor alocate regiunilor de cåtre Guvernul
României, redresarea dezechilibrelor economice între regiuni,
promovarea parteneriatelor locale, regionale æi internaœionale.

Organ de specialitate al administraœiei publice centrale, cu
personalitate juridicå, în subordinea Guvernului, înfiinœatå prin legea
151/1998. Agenœia se reorganizeazå prin HG Nr. 382 din 11 mai 2000.
Atribuœiile sale sunt preluate de cåtre Ministerul Dezvoltårii æi
Prognozei, înfiinœat prin HG 16 din 4 ianuarie 2001. Prin HG 734 din 3
iulie 2003 atribuœiile MDP în domeniul dezvoltårii regionale sunt
preluate de cåtre Ministerul Integrårii Europene.

Structura responsabilå cu programarea, organizarea licitaœiilor æi
contractarea, respectiv monitorizarea æi implementarea programelor
finanœate de cåtre Comisia Europeanå. Pentru Programul de Coeziune
Economicå æi Socialå, Agenœia de Implementare este Direcœia
Generalå de Dezvoltare Regionalå din cadrul Ministerului Integrårii
Europene.

Organism naœional desemnat de statul român, având rolul de a asigura
managementul plåœilor din fondurile de preaderare (Fondurile
Structurale dupå aderare). Are urmåtoarele funcœii: elaboreazå æi
transmite Comisiei Europene estimåri ale cheltuielilor,  cererile de platå
intermediare æi finale, în baza cheltuielilor efectuate de beneficiarii
finali; elaboreazå æi transmite Comisiei Europene, spre aprobare,
cererile de platå în avans; primeæte plåœile de la Comisie; transferå
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acontribuœiile financiare ale Uniunii Europene cåtre beneficiarii finali;
påstreazå evidenœe contabile æi financiare privind operaœiunile
efectuate; furnizeazå Comisiei evidenœe detaliate privind plåœile;
asigurå recuperarea sumelor plåtite în mod eronat din fondurile
comunitare; restituie sumele neutilizate, datorate fondurilor provenind
de la Comisia Europeanå. 

Sprijin financiar acordat œårilor candidate în procesul de aderare,
vizând adaptarea la standardele europene æi armonizarea legislativå.

Evaluare care comparå costurile æi beneficiile unui proiect. Se
foloseæte adesea pentru evaluarea proiectelor din sectorul public,
pentru care se face o încercare de cuantificare a beneficiilor sociale æi
economice.

Metoda de evaluare a probabilitåœii de apariœie a unor factori care så
împiedice obœinerea rezultatelor urmårite prin implementarea unor
proiecte / acœiuni. 

Cadrul analitic care comparå costurile æi beneficiile pentru a stabili în
ce masurå, date fiind alternativele, un proiect propus va conduce sau
nu la un progres suficient al economiei æi al societåœii.

Metoda de utilizare a cunoætinœelor în sprijinul creæterii nivelului de
expertizå al beneficiarilor de finanœare æi al finanœatorilor unui proiect.
Poate consta în: identificarea æi punerea la dispoziœia participanœilor în
proiect a informaœiilor privind cele mai bune practici dintr-un anumit
domeniu; asigurarea instruirii necesare pentru o bunå administrare a
proiectului; consultaœii tehnice în derularea activitåœilor; finanœarea altor
activitåœi de îmbunåtåœire a proiectelor implementate. 

Acordarea de finanœåri nerambursabile fårå lansarea, în prealabil, a
unei cereri de oferte. Este permiså doar în condiœii speciale.

Parte într-un contract de finanœare care, în baza legii sau în baza unui
alt contract de finanœare la care a avut calitatea de contractor,
finanœeazå realizarea unui obiectiv, stabilind condiœiile în care cealaltå
parte (beneficiarul propriu-zis al finanœårii) va realiza contractul ce se
încheie în acest scop (conform Ordonanœei Guvernului nr. 59/1997).
Practic, este o instituœie (publicå sau privatå) care încheie cu un
finanœator un contract privind implementarea unui program de finanœare
al respectivului finanœator, atunci când finanœatorul nu se implicå direct
æi în totalitate de organizarea activitåœilor de acordare a finanœårilor.

Ajutor de pre-aderare

Analiza cost-beneficii

Analiza de risc

Analiza socio-economicå

Asistenœå tehnicå 

Atribuire directå

Autoritate Contractantå
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b

Instituœie responsabilå cu implementarea tehnicå a programului
Funcœiile AI: identificå, structureazå programele æi proiectele pentru
finanœare, pe baza prioritåœilor din strategia de aderare æi a programelor
sectoriale; asigurå implementarea tehnicå a proiectelor æi monitorizarea
lor; pregåteæte planurile strategice, programele de lucru, bugetele æi
rapoartele de monitorizare; face raportåri asupra stadiului de
implementare a programelor, pregåteæte termenii de referinœå.

Autoritatea de Implementare pentru un program/proiect finanœat prin
programul Phare CES este desemnatå în Memorandumul de Finanœare
semnat anual între Guvernul României æi Comisia Europeanå.

Instituœie responsabilå de implementarea politicii monetare europene,
definitå de Sistemul European al Båncilor Centrale (SEBC). Organele
de decizie ale Båncii Centrale Europene (Consiliul Director æi Comitetul
Executiv) conduc acest sistem care are ca sarcini gestionarea masei
monetare, realizarea operaœiunilor valutare, påstrarea æi gestionarea
rezervelor valutare oficiale ale statelor membre æi promovarea bunei
funcœionåri a sistemelor de platå. A fost inauguratå pe 30 iunie 1998 æi
este instituœia succesoare Institutului Monetar European (IME).

Instituœia financiarå a Comunitåœii, înfiinœatå prin Tratatul de la Roma.
Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibratå a Comunitåœii,
prin integrare economicå æi coeziune socialå. Acœionarii BEI sunt
statele membre ale Uniunii Europene. Banca este administratå de un
Consiliu de Guvernatori, format din miniætrii de finanœe ai celor 25 de
state. Are personalitate juridicå æi este autonomå financiar.

Bancå înfiinœatå în 1991, pentru sprijinirea procesului de tranziœie la
economia de piaœå æi pentru promovarea iniœiativelor de afaceri în œårile
Europei Centrale æi de Sud, precum æi în fostele state membre ale
URSS care respectå principiile democraœiei, pluralismului politic æi
economiei de piaœå.

Stat, instituœie sau organizaœie (ex. ONG-uri, camere de comerœ,
instituœii publice sau private) care beneficiazå în mod direct de
finanœare.

Persoanå, grup de persoane sau organizaœie care nu are contact direct
cu o acœiune derulatå într-un proiect, dar care este influenœatå de
derularea acestuia. Pot fi definiœi ca  beneficiari intermediari cei care
sunt sprijiniœi printr-un proiect pentru care nu primesc finanœare în mod
direct, pentru a furniza mai bine servicii grupului œintå, sau ca
beneficiari finali cei care, dincolo de nivelul grupului œintå, vor beneficia
pe termen lung ca urmare a implementårii proiectului, la nivelul mai
cuprinzåtor al societåœii sau sectorului. 

Autoritate de
Implementare 

Banca Centralå
Europeanå (BCE)

Banca Europeanå de
Investiœii (BEI)

Banca Europeanå 
pentru Reconstrucœie 
æi Dezvoltare (BERD)
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În sens mai larg, bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a
proiectului din punct de vedere financiar.

Pregåtirea unui buget detaliat æi realist permite o imagine clarå a
resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului. El reprezintå æi un
important instrument de control al resurselor financiare ale proiectului.
Etape în realizarea bugetului:
• planificarea activitåœilor proiectului 
• estimarea cheltuielilor în detaliu, pentru fiecare activitate æi

subactivitate 
• estimarea potenœialelor surse de venituri 
• reconcilierea diferenœelor dintre cheltuieli æi venituri 
• fluxul de numerar (bani pentru efectuarea plåœilor - sume, perioade) 
• aprobarea bugetului 
• stabilirea unor proceduri de supraveghere permanentå a costurilor

comparativ cu bugetul, dupå începerea proiectului 
• revizuirea æi actualizarea periodicå a bugetului. 
Bugetul trebuie så corespundå cu cel înscris în contractul de finanœare. 
Tipuri de buget:
• buget pe categorii de cheltuieli - grupeazå veniturile æi cheltuielile pe

categorii.
• buget pe categorii de cheltuieli æi pe activitåœi - grupeazå cheltuielile

pe categorii æi pe activitåœi, în cadrul aceluiaæi proiect. Este tipul de
buget cu care se opereazå atunci când se elaboreazå bugetul unui
proiect.

• buget pe surse - grupeazå cheltuielile pe categorii æi pe surse de
finanœare care participå cu fonduri. Acest tip de buget reprezintå, de
obicei, forma sub care bugetul i se prezintå finanœatorului cåruia i se
solicitå fonduri, având în vedere faptul cå orice finanœator doreæte så
ætie cine mai susœine din punct de vedere financiar proiectul
respectiv æi în ce måsurå. Dacå se doreæte o detaliere privind modul
în care s-a ajuns så se prevadå sumele aferente fiecårui tip de
cheltuialå, se poate ataæa æi bugetul pe activitåœi. 

Capacitatea administraœiei naœionale sau a unui organism public sau
privat de a planifica æi de a implementa asistenœa financiarå externå
disponibilå. 

Invitaœie publicå pentru întocmirea æi depunerea de proiecte pentru a fi
finanœate din fonduri ale Uniunii Europene sau fonduri de la bugetul de
stat. Este lansatå de Autoritatea Contractantå æi adresatå unor
categorii de solicitanœi clar definite. 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
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cCoeziunea Economicå æi Socialå este un principiu care exprimå
solidaritatea între Statele Membre æi între diferitele regiuni ale Uniunii
Europene. A devenit obiectiv al Uniunii, la fel ca Piaœa Internå, odatå
cu adoptarea, în 1986, a Actului Unic European (Prin Tratatul de la
Maastricht, aceastå politicå a fost incluså în Tratatul de constituire a
Comunitåœii Europene). Principiul favorizeazå dezvoltarea echilibratå æi
durabilå, reducerea diferenœelor structurale dintre regiuni æi dintre œåri
æi promovarea æanselor egale. În termeni practici, este realizat prin
diverse instrumente financiare, în special Fondurile Structurale. În
procesul de aderare, finanœarea pentru dezvoltarea regionalå este
asiguratå prin Programul Phare Coeziune Economicå æi Socialå.

Comisia Europeanå este un organ cu atribuœii de iniœiativå,
implementare, gestionare æi control al politicilor comunitare. Este
gardianul Tratatelor æi expresia intereselor Comunitåœii. 
Comisia este numitå pentru un mandat de cinci ani, cu acordul statelor
membre, dupå aprobare din partea Parlamentului European, în faœa
cåruia råspunde. Membrii Comisiei sunt asistaœi de o administraœie
formatå din direcœii generale æi departamente specializate, personalul
acestora activând în principal în Bruxelles æi Luxemburg. 

Grup de persoane agreate sau desemnate de Autoritatea
Contractantå, dupå criterii de competenœå, expertizå tehnicå æi
administrativå, obiectivitate æi imparœialitate, æi a cårui misiune este
evaluarea din punct de vedere tehnic æi financiar a proiectelor depuse
de solicitanœii de finanœare.

Organism cu rol consultativ în elaborarea Planului Naœional de
Dezvoltare. Formuleazå propuneri cu privire la prioritåœile de dezvoltare
incluse în PND, examineazå strategiile elaborate de ministere æi
ADR-uri, analizeazå programarea financiarå a obiectivelor PND
elaboratå de Ministerul Finanœelor Publice æi face propuneri de
armonizare a alocårilor financiare. Este format din reprezentanœi ai
ministerelor, ai altor instituœii publice centrale, ai Agenœiilor pentru
Dezvoltare Regionalå, institutelor de cercetare æi instituœiilor de
învåœåmânt superior, precum æi din reprezentanœi ai partenerilor
economici æi sociali.

Grup de persoane cu rol consultativ în verificarea modului de
implementare a proiectelor æi aplicare a procedurilor de selecœie.
Asigurå consultanœa privind termenii de referinœå pentru evaluarea
programului, participå la evaluåri æi la selectarea contractorilor pentru
acestea. Oferå consultanœå æi informaœii în gåsirea surselor de
finanœare a proiectelor æi participå la monitorizarea unui program. Rolul
såu consultativ intervine æi în stabilirea direcœiilor strategice ale
programului, pe baza concluziilor formulate în evaluåri.

Coeziune Economicå 
æi Socialå

Comisia Europeanå

Comitet de evaluare 

Comitet interinstituœional
pentru elaborarea PND

Comitet Naœional 
de Coordonare 
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cGrup ce evalueazå la nivel regional cererile de finanœare æi proiectele
propuse. Comitetele regionale sunt create pentru fiecare schemå de
finanœare æi cuprind membri ai ADR æi experœi independenœi agreaœi de
Autoritatea Contractantå æi Delegaœia Comisiei Europene, ca membri
cu drept de vot. 

Organism consultativ constituit la nivelul fiecårei regiuni de dezvoltare,
care formuleazå cåtre Consiliul pentru Dezvoltare Regionalå
recomandåri æi propuneri asupra conœinutului Planului de Dezvoltare
Regionalå (PDR). La fel ca în cazul Comitetului Interinstituœional, are în
componenœå reprezentanœi ai adminstraœiei publice (prefecturi, consilii
judeœene, servicii deconcentrate ale instituœiilor publice centrale), ai
ADR, precum æi ai institutelor de cercetåri, instituœiilor de învåtåmânt
superior æi ai partenerilor economici æi sociali. Este coordonat de ADR. 

Parte a formatului standard al unui contract ce se deruleazå cu
finanœare Phare, care conœine prevederi aplicabile oricårui contract
privind aspectele administrative, financiare, juridice æi tehnice care
guverneazå derularea tuturor contractelor ce se desfaæoarå cu
finanœare Phare (contracte de servicii, bunuri/furnituri, lucråri sau
finanœåri nerambursabile).

Parte a formatului standard al unui contract ce se deruleazå cu
finanœare Phare, care conœine denumirea pårœilor contractante, durata
proiectului æi alte date specifice fiecårui proiect. În aceastå categorie
intrå, de asemenea, eventualele amendamente la Condiœiile generale
æi alte clauze specifice contractului.

Orice eveniment care influenœeazå capacitatea unui membru al
Comitetului de Evaluare, a unui candidat, ofertant sau contractor de
a-æi exprima o opinie profesionalå imparœialå, sau care îl împiedicå în
orice moment så dea prioritate intereselor Autoritåœii Contractante.
Aceste restricœii se aplicå æi oricårui subcontractor æi angajaœilor
candidatului, ofertantului sau contractorului.

Organism deliberativ creat la  nivelul fiecårei regiuni, care coordoneazå
întregul proces de elaborare, implementare æi monitorizare a politicii de
dezvoltare regionalå. Aprobå strategia, planul æi programele anuale æi
multianuale de dezvoltare a regiunii, analizeazå æi aprobå proiectele de
dezvoltare regionalå, propunerile ADR pentru constituirea Fondului
pentru Dezvoltare Regionalå, precum æi alocarea æi destinaœiile
acestuia, urmåreæte respectarea politicilor de dezvoltare regionalå.
Este alcåtuit din: preæedinœii consiliilor judeœene din regiunea de
dezvoltare, precum æi câte un reprezentant al consiliilor locale
comunale, oråæeneæti æi  municipale din fiecare judeœ al regiunii.

Comitet regional 
de selecœie (CRS)

Comitetul regional pentru
elaborarea PDR 

Condiœii generale 

Condiœii speciale 

Conflict de interese 

Consiliul pentru
Dezvoltare Regionalå
(CDR)
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cOrganism prezidat de conducåtorul instituœiei naœionale cu atribuœii în
domeniul dezvoltårii regionale, care are în componenœå preæedinœii æi
vicepreæedinœii Consiliilor pentru Dezvoltare Regionalå din cele 8
regiuni æi, la paritate cu numårul acestora, reprezentanœi ai Guvernului,
desemnaœi prin Hotårâre de Guvern. Atribuœiile sale sunt: avizarea
Strategiei Naœionale pentru Dezvoltare Regionalå æi a Planului
Naœional pentru Dezvoltare Regionalå, prezentarea cåtre Guvern, spre
aprobarea programelor prioritare finanœate din Fondul Naœional pentru
Dezvoltare Regionalå (FNDR), aprobarea criteriilor, prioritåœilor æi
modului de alocare a resurselor FNDR, urmårirea utilizårii fondurilor
alocate ADR-urilor, aprobarea utilizårii fondurilor de tip structural
alocate României în perioada de preaderare, precum æi a fondurilor
structurale dupå aderare, urmårirea realizårii obiectivelor politicii de
dezvoltare regionalå (inclusiv cele de cooperare externå:
transfrontalierå, interregionalå, la nivelul regiunilor).

O grupare de persoane fizice sau juridice eligibile care depun o ofertå
sau o cerere de finanœare în cadrul unei licitaœii sau ca råspuns la un
apel de propuneri. Poate fi o grupare permanentå, legal constituitå,
sau o grupare informal constituitå pentru o procedurå de ofertare sau
licitaœie. Toœi membrii unui consorœiu (lider æi ceilalœi parteneri) råspund
solidar æi indivizibil faœå de Autoritatea Contractantå.

Acord juridic între douå sau mai multe entitåœi, cu termeni specifici
pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi æi obligaœii în
relaœiile dintre ele. Exemple de contracte în Programul Phare -
Coeziune Economicå æi Socialå - contract de preståri servicii, contract
de achiziœionare de bunuri, contract pentru efectuarea de lucråri,
contract pentru finanœare nerambursabilå. 

Contract care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse,
aæa cum sunt acestea cuprinse în clasificårile statistice oficiale, pe
baza cumparårii (inclusiv în rate), a închirierii sau a leasingului cu sau
fårå opœiune de cumpårare.

Contract care are ca obiect execuœia sau care, dupå caz, include atât
proiectarea, cât æi execuœia uneia sau mai multor lucråri de construcœii,
aæa cum sunt acestea cuprinse în clasificårile statistice oficiale.

Contract care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii,
aæa cum sunt acestea cuprinse în clasificårile statistice oficiale.

Contribuœie la finanœarea proiectului reprezentatå de clådiri,
echipamente, muncå voluntarå, alte bunuri sau servicii a cåror valoare
poate fi evaluatå. Contribuœia aparœine solicitanœilor de finanœåri
nerambursabile. 

Consiliul Naœional pentru
Dezvoltare Regionalå
(CNDR) 

Consorœiu 

Contract 

Contract de achiziœii
bunuri 

Contract de lucråri  

Contract de servicii 

Contribuœie în naturå
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cCompletarea aduså de beneficiar din surse proprii, la finanœarea
primitå. Un proiect poate fi finanœat doar în parte de Autoritatea
Contractantå, beneficiarul având obligaœia så asigure o contribuœie
proprie.

Procedura aflatå în responsabilitatea autoritåœii naœionale de control
financiar competente (Curtea de Conturi), ce se referå la controlarea
implementårii acordurilor de finanœare semnate cu fiecare Agenœie de
Implementare/Autoritate Contractantå. Un plan anual de audit æi un
rezumat al rezultatelor auditurilor efectuate trebuie transmise Comisiei
Europene. Conturile æi operaœiunile tuturor structurilor de implementare
relevante pot fi controlate periodic de cåtre un auditor independent,
contractat de Comisie, fårå a aduce vreun prejudiciu responsabilitåœilor
Comisiei æi ale Curœii Europene de Conturi.

Cooperare având ca obiect asistenœa tehnicå oferitå de unul sau mai
mulœi parteneri. Furnizorul de asistenœå tehnicå are rol de consultant,
direcœioneazå æi supervizeazå un proiect, pune la dispoziœie experœi.

Instituœie responsabilå cu asigurarea unei legåturi strânse între
procesul de aderare æi utilizarea fondurilor Phare. Råspunde de
programarea fondurilor Phare, de la pregåtire pânå la semnarea
Memorandumului de Finanœare, în colaborare cu Responsabilul
Naœional cu Autorizarea Finanœårii, ministerele de resort, æi în
consultare cu Comisia Europeanå.

Costuri care îndeplinesc urmåtoarele condiœii:
- sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevåzute în

contract æi respectå principiile unei gestiuni financiare sånåtoase,
mai ales în privinœa eficienœei economice æi a raportului cost/beneficii;

- sunt angajate în cursul duratei de execuœie a proiectului;
- sunt efectiv angajate, înregistrate în contabilitatea beneficiarului

principal sau a partenerilor, sunt identificabile æi verificabile æi sunt
susœinute de documente justificative în original;

- nu sunt incluse în lista costurilor neeligibile, specificå programului
de finanœare.

Contribuœie proprie 

Control financiar

Cooperare tehnicå 

Coordonatorul Naœional al
Asistenœei
(CNA/NAC - Naœional Aid
Coordinator)

Costuri eligibile
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cContract în baza cåruia un beneficiar primeæte o valoare monetarå în
prezent pe care urmeazå  så o ramburseze creditorului la o datå în
viitor identificatå sau identificabilå.

În principal, creditul se caracterizeazå prin urmåtoarele aspecte:
• cel care då cu împrumut suma de bani (de ex. banca) nu îæi pierde

dreptul de proprietate asupra sumei împrumutate, ci numai dreptul
de folosinœå, care este transferat celui care solicitå creditul (de ex.
persoana care doreæte så-æi deschidå o afacere, så cumpere un
imobil etc.); 

• creditul este acordat pe o perioadå de timp determinatå, pânå la o
datå stabilitå de la început (scadenœå sau termen de rambursare),
transferarea dreptului de folosinœå a sumei împrumutate fiind
temporarå; 

• creditul trebuie rambursat (înapoiat) creditorului (de ex. banca),
respectându-se metodologia stabilitå în contractul de creditare
(lunar, anual etc., cu rate egale, crescåtoare sau descrescåtoare); 

• solicitantul creditului trebuie, de regulå, så plåteascå celui de la care
a împrumutat suma de bani o dobândå, reprezentând preœul pentru
faptul cå foloseæte suma de bani respectivå. Dobânda poate fi plåtitå
odatå cu ratele de credit sau lunar, anual etc. 

Criteriile pe care orice œarå candidatå trebuie så le îndeplineascå pentru
a adera la Uniunea Europeanå: - politic: instituœii stabile care
garanteazå democraœia, statul de drept, drepturile omului æi respectul
pentru minoritåœi; - economic: o economie de piaœå funcœionalå -
legislativ: adoptarea acquis-ului comunitar, adeziunea la obiectivele
politice, economice æi monetare ale Uniunii Europene. Au fost adoptate
în 1993, la Consiliul European de la Copenhaga, æi confirmate în 1995
de Consiliul European de la Madrid, care a subliniat în plus importanœa
adaptårii structurilor administrative ale statelor candidate în vederea
creårii condiœiilor pentru o integrare armonioaså.

Specificaœiile în virtutea cårora este selectat un proiect æi care sunt
identificate în Ghidul solicitantului. 

Instituœie a Uniunii Europene care are rolul de a controla dacå veniturile
æi cheltuielile din bugetul comunitar au fost legal obœinute æi utilizate æi
dacå managementul financiar al Uniunii Europene a corespuns
programului stabilit. Rezultatul acestui control se concretizeazå într-un
raport anual, pe baza cåruia Parlamentul European acordå Comisiei
Europene descårcarea bugetarå. Este instituœie comunitarå odatå cu
intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht. 

Credit

Criterii de aderare
(Criteriile de la
Copenhaga)

Criterii de selecœie

Curtea Europeanå 
de Conturi
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dScurtå prezentare (maxim 10 rânduri) a contractului, care trebuie
incluså într-o notå de achiziœii sau într-o notå explicativå.

O descriere detaliatå a proiectului propus æi a activitåœilor sale
(pregåtire, implementare, evaluare). 

Document cuprinzând bugetul detaliat al lucrårilor propuse în ofertå.

Concept care defineæte o formå de creætere economicå prin care este
asigurat un nivel corespunzåtor de bunåstare nu numai pe termen
scurt sau mediu, ci æi pe termen lung. Dezvoltarea este durabilå dacå
råspunde necesitåœilor curente ale societåœii, fårå a pune în pericol
perspectivele pentru generaœiile viitoare. 

Concept ce stå la baza måsurilor de creætere a nivelului de dezvoltare
economicå æi socialå, de îmbunåtåœire a condiœiilor de muncå æi de trai
æi de promovare a principiului de egalitate a æanselor în mediul rural.
Sunt vizate: reconversia profesionalå, creæterea numårului de locuri de
muncå, creæterea nivelului de siguranœå æi de calitate a produselor
alimentare, modernizarea fermelor æi asigurarea unor venituri
adecvate æi stabile pentru fermieri, rezolvarea problemelor ecologice.

Concept care are ca obiectiv dezvoltarea abilitåœilor forœei de muncå,
pentru a deveni mai adaptabilå la schimbårile structurale,
corespunzåtor nevoilor de abilitåœi identificate pe piaœa forœei de muncå.
Se pune accent pe: dezvoltarea abilitåœilor manageriale în afaceri æi
dezvoltare antreprenorialå, pentru a încuraja creæterea economicå
viitoare; facilitarea accesului pe piaœa forœei de muncå a celor aflaœi în
cåutarea unui loc de muncå, prin intensificarea måsurilor active de
ocupare æi dezvoltarea de noi abilitåœi; promovarea oportunitåœilor egale
de angajare pentru grupurile vulnerabile (tinerii æomeri, æomerii de lungå
duratå, tinerii care påråsesc instituœiile de ocrotire, minoritåœi).

Structurå în componenœa aparatului administrativ al Comisiei Europene
care se ocupå de toate aspectele legate de procesul de extindere.

Indemnizaœia plåtitå experœilor în timpul delegaœiilor sau misiunilor (care
necesitå deplasarea æi înnoptarea într-un alt loc decât baza operaœiunilor
curente), care fac obiectul unui contract cu finanœare europeanå.

Documente pe baza cårora pot fi efectuate plåœile în cadrul unui
contract de finanœare. 

Dosarul alcåtuit de Autoritatea Contractantå, care conœine toate
informaœiile æi documentele necesare entitåœilor interesate în vederea
pregåtirii æi participårii la o licitaœie.

Descrierea contractului 

Descrierea operaœiunii 

Deviz estimativ 

Dezvoltare durabilå

Dezvoltare ruralå 

Dezvoltarea resurselor
umane 

Direcœia Generalå 
pentru Extindere

Diurna

Documente justificative

Dosar de licitaœie
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Dreptul Comisiei Europene de a-æi trimite proprii agenœi æi
reprezentanœi autorizaœi pentru a duce la îndeplinire o misiune tehnicå,
financiarå ori de audit, care så urmåreascå execuœia unei måsuri.
Instituœia/Entitatea vizatå are în acest context obligaœia de a pune la
dispoziœie toate informaœiile æi documentele solicitate æi de a facilita
munca persoanelor împuternicite så facå evaluårile æi inspecœiile.
Comisia are, de asemenea, posibilitatea så execute o evaluare
ulterioarå æi o evaluare contabilå finalå a programului. Evaluarea
ulterioarå analizeazå realizarea obiectivelor programelor, precum æi
impactul asupra dezvoltårii æi restructurårii sectorului implicat.
Evaluarea contabilå finalå examineazå datele financiare ale
programului la nivel local, oferind o opinie independentå asupra
corectitudinii æi compatibilitåœii contractelor æi plåœilor.

Capacitatea rezultatelor proiectului de a fi multiplicate æi extinse dupå
încheierea sprijinului financiar extern.

Proces coordonat de Ministerul Finanœelor Publice. Datoritå necesitåœii
de a corela în mai mare måsurå programele naœionale de dezvoltare
sectorialå cu programele naœionale de dezvoltare regionalå,
elaborarea PND  se bazeazå pe colaborare æi parteneriat între toœi
actorii implicaœi la nivel regional æi sectorial. 
(vezi -  Comitet Interinstituœional pentru elaborarea PND)

a) Caracteristica unei organizaœii / propuneri de proiect / activitåœi de a
satisface criteriile definite de finanœator.

b) Compatibilitatea cu cadrul structural de finanœare din partea UE. Are în
vedere în principal douå categorii: acœiunile co-finanœate æi cheltuielile.

Activitate prin care sunt estimate efectele anumitor acœiuni/måsuri
asupra unui anumit domeniu (ex. social, mediu). Existå douå tipuri de
impact: impactul specific, referitor la efectele produse dupå un anumit
timp, legate direct de måsura întreprinså æi impactul general, referitor la
efectele pe termen lung resimœite de o populaœie mai numeroaså.
Måsurarea acestui al  doilea tip de impact este o acœiune complexå; de
aceea stabilirea exactå a relaœiei cauzå-efect este de multe ori dificilå.

Persoana angajatå pentru a oferi expertiza necesarå în derularea
corespunzatoare a contractului.

Condiœii speciale acordate în scopul bunei desfåæuråri a contractelor
finanœate. Ele pot fi fiscale (reduceri sau scutiri de impozite æi taxe,
regim special de achitare a obligaœiilor cåtre buget) sau de altå naturå
(legate de condiœiile privind stabilirea pe teritoriul œårii, importul æi
exportul de echipament, schimburile valutare etc.)

Dreptul de inspecœie 
æi evaluare al Comisiei
Europene

Efect multiplicator

Elaborarea Planului 
Naœional de Dezvoltare

Eligibilitate

Evaluarea impactului 

Expert 

Facilitåœi 
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f Set de reguli æi proceduri întocmite de cåtre Federaœia Internaœionalå a
Inginerilor Consultanœi pentru a contracta æi realiza lucråri æi proiecte
internaœionale în domeniul construcœiilor.

Instrument financiar al UE menit så consolideze coeziunea economicå
æi socialå între œårile europene. Resursele acestui Fond sunt alocate în
douå sectoare: infrastructurå de mediu æi reœele de transport trans-
europene. 

Instrument financiar al UE destinat reducerii dezechilibrelor între
diferitele regiuni ale Uniunii. A fost creat în 1975, fiind cel mai important
fond structural. FEDER acordå sprijin financiar zonelor defavorizate,
fiind astfel un important instrument de corecœie a dezechilibrelor
regionale. Principiile alocårii acestui fond sunt: concentrarea pe
obiective æi regiuni (pentru maximizarea efectelor), parteneriatul între
Comisia Europeanå, Statele Membre æi autoritåœile locale æi regionale
(pentru planificarea æi punerea în practicå a intervenœiei structurale),
programarea intervenœiei æi adiœionalitatea contribuœiei comunitare
(care nu trebuie så se substituie celei naœionale). 

Creat în anul 1960, FSE este principalul instrument financiar al politicii
sociale a Uniunii Europene. Prin intermediul såu se acordå susœinere
financiarå acœiunilor de formare æi reconversie profesionalå, ca æi celor
vizând crearea de noi locuri de muncå. Aproape 75% din intervenœiile
acestui fond se fac pentru reducerea æomajului în rândul tinerilor, accentul
fiind pus aståzi pe ameliorarea funcœionårii pieœei forœei de muncå, pe
reinserœia socialå a æomerilor, promovarea egalitåœii de æanse æi adaptarea
muncitorilor la mutaœiile industriale æi evoluœia sistemului de producœie.

Fond constituit pentru finanœarea programelor de dezvoltare regionalå
în România, care se alocå anual prin bugetul de stat. Poate fi alimentat
æi din alte surse de finanœare, interne sau internaœionale, cum ar fi
asistenœa financiarå din partea Uniunii Europene, asistenœa financiarå
nerambursabilå din partea unor guverne, organizaœii internaœionale,
bånci internaœionale, etc.

Fond constituit în fiecare regiune pentru finanœarea programelor de
dezvoltare regionalå. Este administrat de Agenœia pentru Dezvoltare
Regionalå æi  se constituie anual din: alocaœii de la Fondul Naœional
pentru Dezvoltare Regionalå; contribuœii de la bugetele locale æi
judeœene; surse financiare atrase din sectorul privat, de la bånci,
investitori stråini, Uniunea Europeanå æi alte organizaœii internaœionale. 

FIDIC

Fondul de Coeziune

Fondul european de
dezvoltare regionalå
(FEDER)

Fondul Social Economic
(FSE)

Fondul naœional pentru
dezvoltare regionalå
(FNDR)

Fondul pentru dezvoltare
regionalå (FDR)
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f Fondurile structurale æi Fondul de coeziune sunt instrumentele
financiare ale politicii de coeziune economicå æi socialå comunitare,
prin care se sprijinå reducerea decalajului dintre nivelurile de
dezvoltare ale diferitelor regiuni din statele membre ale Uniunii
Europene æi promovarea, în acest mod, a coeziunii economice æi
sociale. În prezent, în Uniunea Europeanå existå patru fonduri
structurale:
- Fondul Social European (FSE), a cårui înfiinœare a fost prevåzutå

prin Tratatul de la Roma;
- Fondul European pentru Orientare æi Garantare Agricolå (FEOGA),

Secœiunea Orientare, creat în 1962 (împårœirea în secœiuni
"orientare" æi "garantare" dateazå din 1964, secœiunea “garantare”,
reprezentând instrumentul financiar  al Politicii Agricole Comune); 

- Fondul European de Dezvoltare Regionalå (FEDER), înfiinœat în
1975; 

- Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), creat
în 1993.

În perioada 1994 - 1999, finanœårile din Fondurile Structurale au fost
acordate, în condiœiile respectårii principiilor programårii, concentrårii,
parteneriatului æi adiœionalitåœii, pentru 7 obiective æi 13 iniœiative. 
În scopul îmbunåtåœirii eficienœei acœiunilor comunitare în perioada
2000-2006, Comisia a propus, în documentul intitulat "Agenda 2000",
din iulie 1997, o reformå a politicii structurale. Aceastå reformå a
permis o mai bunå concentrare a asistenœei æi simplificarea modului de
operare a acesteia prin reducerea la 3 a numårului de obiective:
- dezvoltarea æi ajustarea structuralå a regiunilor råmase în urmå din

punct de vedere al dezvoltårii æi al cåror PIB pe cap de locuitor este
sub 75% din media pe Uniunea Europeanå (Obiectivul 1 primeæte
70% din Fondurile Structurale);

- reconversia economicå æi socialå a zonelor cu dificultåœi structurale
(Obiectivul 2: acoperå zonele cu probleme din punct de vedere al
diversificårii economice, cum sunt zonele în care economia
parcurge o etapå de schimbåri profunde, zone rurale în declin, zone
în crizå dependente de pescuit æi zone urbane în dificultate); 

- dezvoltarea resurselor umane în alte regiuni decât cele eligibile
pentru Obiectivul 1 (Obiectivul 3 constituie cadrul de referinœå pentru
toate måsurile prevåzute de noul Titlu privind ocuparea forœei de
muncå din Tratatul de la Amsterdam æi de Strategia Europeanå de
ocupare a forœei de muncå). 

Comisia Europeanå se aflå într-un proces de reorganizare æi
restructurare a Fondurilor Structurale.

Orice persoanå fizicå sau juridicå ce presteazå servicii, în baza unui
contract.

Fonduri Structurale

Furnizor de servicii 
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Grant (ajutor financiar
nerambursabil)

Grup œintå 

IFI (Instituœii financiare
internaœionale) 

Impact

Indicatori de calitate

Indicatori de cantitate 

Indicatori de impact

Indicatori de performanœå

Contribuœia financiarå la realizarea unui proiect care îi este oferitå
solicitantului fårå obligaœia rambursårii ulterioare.

Grup / entitate cåruia i  se adreseazå proiectul, estimatå a fi afectatå
pozitiv de atingerea scopului proiectului. 

Instituœii/organizaœii internaœionale care acordå finanœåri nerambur-
sabile, credite æi/sau asistenœå tehnicå pentru dezvoltarea economiei.
Cele mai cunoscute instituœii internaœionale care deruleazå programe în
România sunt BERD, BEI, Banca Mondialå, FMI.

Efect (pozitiv sau negativ) al unui proiect sau activitåœi asupra unei
anumite ståri de fapt (de exemplu, reducerea ratei æomajului într-o
anumitå regiune), asupra unei organizaœii (de exemplu, perfecœionarea
personalului în domeniul activitåœilor de consiliere a cetåœenilor) sau
persoane fizice (de exemplu, creæterea gradului de informare privind
drepturile cetåœeneæti). În analiza impactului trebuie avute în vedere
grupurile œintå ale proiectului, precum æi alœi beneficiari direcœi æi
indirecœi.

O exprimare calitativå referitoare la descrierea obiectivului sau
impactului unui proiect, ce conœine informaœii despre:
•   Relevanœå
•   Acurateœe
•   Încadrarea în termene 
•   Accesibilitate æi claritate
•   Comparabilitate
•   Coerenœå
•   Posibilitåœi de realizare

Expresie numericå cu ajutorul cåreia se caracterizeazå anumite
fenomene economice.

Expresie numericå sau calitativå prin care se desemneazå conse-
cinœele programului/proiectului, dincolo de efectele sale imediate
asupra beneficiarilor direcœi. Ei reflectå efecte pe termen lung care
afecteazå societatea (în sens larg sau restrâns).

Denumiœi æi Indicatori Cheie de Performanœå (KPI) sau Indicatori Cheie
de Succes (KSI), reprezintå expresii cuantificabile utilizate la
måsurarea progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor
proiectului. Scopul lor este de a måsura eficacitatea (rezultate
realizate/rezultate planificate), eficienœa (rezultate/cost) æi economia
(costuri reale/costuri planificate) asociate programului/proiectului.
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Transpunerea unei idei novatoare într-un produs sau serviciu
comercial, cu scopul îmbunåtåœirii productivitåœii muncii, perfecœionårii
tehnice sau raœionalizårii soluœiilor aplicate.

Document publicat la începutul perioadei de licitaœie, care anunœå unde
este accesibilå documentaœia de licitaœie. Se asigurå astfel transparenœa
procedurilor æi æanse egale tuturor celor care doresc sau sunt eligibili så
participe.

Instrument de Politici Structurale pentru Pre-Aderare. Finanœeazå
infrastructura mare de mediu æi transport. Acest sprijin este direcœionat
în principal spre alinirea œårilor candidate la standardele comunitare în
domeniul infrastructurii. 

Instrument de asistenœå de preaderare pentru construcœia
instituœionalå, lansat în 1998. Are ca obiectiv sprijinirea œårilor
candidate în dezvoltarea unor administraœii moderne æi eficiente, cu
structurile, resursele umane æi abilitåœile manageriale necesare
implementårii aquis-ului comunitar la standarde similare cu cele ale
Statelor Membre. Înfråœirea instituœionalå oferå cadrul de lucru al
administraœiilor æi organizaœiilor semi-publice din œårile candidate cu
omologii lor din Statele Membre. În acest fel se dezvoltå æi
implementeazå un proiect care urmåreæte transpunerea, întårirea æi
implementarea unei anumite pårœi a acquis-ului comunitar. 

Întreprinderi cu cel mult 250 de angajaœi (prin contract sau sezonieri),
cu o cifrå de afaceri de pânå la 40 milioane euro pe an æi independente
faœå de marile societåœi comerciale. 

Procedura de acordare a fondurilor nerambursabile pe bazå de
proiecte, derulatå dupå reguli speciale. Are ca rezultat atribuirea
fondurilor cåtre proiectele care obœin punctajele cele mai bune în cadrul
evaluårii specifice, realizatå de cåtre un comitet de evaluare.

16

î

Inovaœie

Invitaœie la licitaœie

ISPA

Înfråœire instituœionalå
(twinning)

Întreprinderi mici 
æi mijlocii

Licitaœie 
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Instrument de structurare a unui proiect care prezintå un set  de
concepte corelate æi care:
• faciliteazå elaborarea unui Program / Proiect coerent æi realist;
• funcœioneazå ca un ghid pentru gestionarea æi implementarea

programului / proiectului;
• construieæte structura de informaœii necesarå pentru monitorizarea

æi evaluarea rezultatelor programului / proiectului.
Matricea cadru logic sintetizeazå într-un tabel cu patru coloane æi patru
rânduri, toate aspectele esenœiale ale elaborårii programului/proiec-
tului.

Cele patru coloane ale matricei cadru logice a programului / proiectului
sunt:
1. Coloana de obiective, rezultate, activitåœi
2. Indicatori de måsurare a realizårii obiectivelor æi rezultatelor
3. Mijloace de verificare (a indicatorilor)
4. Presupuneri (pentru implementarea activitåœilor æi realizarea rezulta-

telor).

Procesul de supraveghere æi implementare a activitåœilor æi resurselor
necesare în vederea realizårii unui proiect. Acestea trebuie så fie în
conformitate cu specificaœiile tehnice, de calitate, æi variabilele
economice dezvoltate în documentaœia proiectului. Managementul de
proiect are ca scop realizarea obiectivelor proiectului conform
termenului limitå æi bugetului prestabilit. Persoana responsabilå cu
monitorizarea implementårii unui proiect în numele Autoritåœii
Contractante se numeæte manager/director de proiect.

Unitåœi teritoriale cu o populaœie cuprinså între 800.000 æi un million de
locuitori, definite astfel de cåtre Eurostat, în Nomenclatorul Statistic al
unitåœilor teritoriale ale UE. El clasificå regiunile fiecårui Stat Membru
al UE în zone administrative, în funcœie de numårul de locuitori.
Regiunile de nivel NUTS II reprezintå principalul nivel de analizå
pentru politica de dezvoltare regionalå.

a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea
dezvoltårii, prin recuperarea acceleratå a întârzierilor în dezvoltarea
zonelor defavorizate æi preîntâmpinarea producerii de noi
dezechilibre;

b) pregåtirea cadrului instituœional conform criteriilor de integrare în
structurile Uniunii Europene æi de acces la fondurile structurale æi la
Fondul de coeziune;

c) corelarea politicilor æi activitåœilor sectoriale guvernamentale la
nivelul regiunilor;

d) stimularea cooperårii inter-regionale, interne æi internaœionale, a
celei transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor.
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Obiectivele prioritare 
ale politicii de dezvoltare
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Orice persoanå fizicå sau juridicå, sau grup de persoane, care depune
o ofertå în termenele æi condiœiile prevåzute de dosarul de
licitaœie/caietul de sarcini, în vederea încheierii unui contract.
Participantul selectat printr-o licitaœie pentru acordarea contractului se
numeæte ofertant câætigåtor.

Secœiune a ofertei care conœine toate elementele cerute în caietul de
sarcini/dosarul de licitaœie, altele decât cele financiare, æi elaboratå pe
baza cerinœelor din specificaœiile tehnice. 

În cadrul ofertei financiare, potenœialii contractori furnizeazå
informaœiile cerute prin dosarul de licitaœie în vederea evaluårii
financiare æi prezintå calculele necesare pentru completarea
specificaœiei financiare. Valorile se exprimå în moneda specificatå în
caietul de sarcini/dosarul de licitaœie.

Organism în subordinea Ministerului Finanœelor Publice, responsabil
cu aspectele procedurale æi administrative ale problemelor bugetare,
licitaœiilor, administrårii contractelor, efectuårii plåœilor, œinerii evidenœei
contabile æi raportårii financiare în legåturå cu achiziœiile de bunuri,
servicii æi lucråri, în cadrul programului Phare în România. 

Organizaœie non-profit  care urmåreæte desfåæurarea unor activitåœi de
interes general sau în interesul unor colectivitåœi ori, dupå caz în
interes personal nepatrimonial æi care sunt constituite în asociaœii sau
fundaœii în condiœiile Ordonanœei nr. 26/2000.

Organizaœie/entitate cu personalitate juridicå ce este constituitå în scop
nepatrimonial.

Mediul socio-economic în care cererea de locuri de muncå intrå în
relaœie cu oferta de locuri de muncå. 

Document de planificare strategicå æi programare financiarå al
României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care
are ca scop så orienteze æi så stimuleze dezvoltarea economicå æi
socialå a œårii pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii
economice æi sociale. 

Complementul Parteneriatului pentru Aderare, în care sunt detaliate
etapele prevåzute de Guvernul României în vederea armonizårii
legislaœiei româneæti cu legislaœia comunitarå (Programul Naœional de
Adoptare a Acquis-ului Comunitar). Începând cu anul 1999, la acest
program este anexat Planului Naœional de Dezvoltare. Cel mai recent
PNAR, elaborat în 2002, acoperå perioada 2002–2005,  æi este
împårœit pe termen scurt (anii 2002 æi 2003) æi termen mediu (anii 2004
æi 2005). 

Ofertant 

Oferta tehnicå 

Ofertå financiarå

Oficiul de Plåœi æi
Contractare Phare (OPCP)

Organizaœie 
neguvernamentalå

Organizaœie non-profit

Piaœa locurilor le muncå

Planul Naœional de
Dezvoltare (PND) 

Planul Naœional pntru
Aderarea României la UE
(PNAR) 
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pO listå de proiecte identificate, elaborate, selectate  æi ierarhizate
pentru o finanœare ulterioarå.

PRAG (sau Practical Guide) - denumire neoficialå a “Ghidului practic
de proceduri contractuale pentru proiecte finanœate din bugetul general
Comunitåœilor Europene. Este un manual editat de Oficiul de
Cooperare EuropeAid al Comisiei Europene æi descrie toate
procedurile contractuale în contextul acœiunilor externe finanœate de la
Bugetul General al Comunitåœilor Europene. 

Procedura desfåæuratå fårå publicarea în prealabil a unui anunœ de
licitaœie, în cadrul cåreia pot depune oferte doar candidaœii invitaœi de
Autoritatea Contractantå. 

Procedura urmatå de Autoritatea Contractantå pentru a identifica un
contractor care så furnizeze bunurile æi/sau serviciile ori så efectueze
lucrårile definite în anunœul de licitaœie. 

Procesul integral de acordare a unui contract, începând cu publicarea
invitaœiei la licitaœie æi terminând cu acordarea efectivå a contractului.
Licitaœia poate fi localå sau internaœionalå.

Document, reprezentând o parte a Cadrului de Sprijin Comunitar, ce
conœine prioritåœi de dezvoltare æi måsuri specifice regiunilor de
dezvoltare - concordante cu prioritåœile naœionale de dezvoltare
regionalå - identificate æi agreate prin cele 8 subprograme operaœionale
regionale elaborate de Agenœiile pentru Dezvoltare Regionalå.

Set de acœiuni executate într-o perioadå de timp, cu momente bine
definite de început æi de sfâræit, cu un scop clar al activitåœilor de
efectuat, cu buget propriu æi un nivel specificat al rezultatelor de
obœinut.

Proiect/acœiune care îndeplineæte criteriile de selecœie precum æi
criteriile speciale impuse de Autoritatea Contractantå, în conformitate
cu reglementårile care guverneazå linia de finanœare.  

Protocol adoptat în decembrie 1997 în contextul Convenœiei Cadru a
Naœiunilor Unite privind Modificårile Climatice. Evidenœiazå noua
atitudine a comunitåœii internaœionale faœå de fenomenul modificårilor
climatice. Conform Protocolului, œårile industrializate s-au angajat så
reducå emisiile a æase gaze cu efect de serå, cu cel puœin 5% în
perioada 2008-2012, faœå de nivelele din 1990.

Portofoliu de proiecte 

PRAG 

Procedura competitivå 
de negociere 

Procedura de acordare 
a unui contract 

Procedura de licitaœie 

Programul Operaœional
Regional 

Proiect

Proiect/Acœiune eligibilå 

Protocolul de la Kyoto 
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r Regiune (de nivelul NUTS II) constituitå prin asociere voluntarå de
judeœe vecine. Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-
teritorialå æi nu are personalitate juridicå. 

În România existå în prezent 8 regiuni de dezvoltare, dupå cum
urmeazå:
1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - grupeazå judeœele Bacåu,

Botoæani, Iaæi, Neamœ, Suceava æi Vaslui.
2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - grupeazå judeœele Bråila, Buzåu,

Constanœa, Galaœi, Vrancea æi Tulcea.
3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - grupeazå judeœele Argeæ,

Cålåraæi, Dâmboviœa, Giurgiu, Ialomiœa, Prahova æi Teleorman.
4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - grupeazå judeœele Dolj,

Gorj, Mehedinœi, Olt æi Vâlcea.
5. Regiunea de Dezvoltare Vest - grupeazå judeœele Arad, Caraæ-

Severin, Hunedoara æi Timiæ.
6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - grupeazå judeœele Bihor,

Bistriœa-Nasaud, Cluj, Sålaj, Satu Mare æi Maramureæ.
7. Regiunea de Dezvoltare Centru - grupeazå judeœele Alba, Braæov,

Covasna, Harghita, Mureæ æi Sibiu.
8. Regiunea de Dezvoltare Bucureæti-Ilfov - grupeazå municipiul

Bucureæti æi judetul Ilfov.
Constituirea regiunii de dezvoltare s-a fåcut printr-o convenœie
semnatå de reprezentanœii Consiliilor Judeœene æi, respectiv, ai
Consiliului General al Municipiului Bucureæti. 

Reguli prevåzute în ghidul solicitantului, pe care trebuie så le
îndeplineascå solicitantul pentru a fi parte într-un contract. Acest set de
reguli poate face referire  la  eligibilitatea proiectelor, la eligibilitatea
solicitantului, cât æi la eligibilitatea costurilor care sunt acoperite de
finanœarea nerambursabilå. 

Cunoscutå æi sub numele de ajustare de program, se referå la
posibilitatea ca fondurile så poatå fi realocate de la un program la altul
în cadrul aceluiaæi Memorandum de Finanœare. Existå æi posibilitatea
ca fondurile så fie realocate de la un subproiect la altul, în cadrul
aceluiaæi proiect.

MIE exercitå, la nivel naœional, atribuœiile æi responsabilitatea elaborårii,
promovårii, coordonårii, gestionårii, implementårii æi monitorizårii
politicilor æi strategiilor de dezvoltare regionalå din România, precum æi
a programelor de coeziune economicå æi socialå jucând rol de Agenœie
de Implementare pentru componenta Coeziune Economicå æi Socialå
a  programului Phare naœional æi autoritate responsabilå cu programele
finanœate de la bugetul de Stat pentru “zonele asistate”.
Ministerul Integrårii Europene asigurå secretariatul Consiliului naœional
pentru Dezvoltare Regionalå.

Regiune de dezvoltare

Reguli de eligibilitate 

Realocarea fondurilor 

Responsabilitåœi MIE în
dezvoltare regionalå
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MIE este, de asemenea, Agenœie de Implementare pentru Programele
Phare de Cooperare Transfrontalierå (la graniœa România-Ungaria æi la
graniœa România-Bulgaria)  pentru Programul intitulat "Initiaœiva
Graniœe Externe" 2003 æi pentru  Programele de Vecinåtate cu
Serbia&Muntenegru, Ucraina æi Republica Moldova, asigurând
identificarea æi programarea proiectelor, pe baza prioritåœilor stabilite
prin documentele comune de programare, conformitatea lor æi
încadrarea în strategia de aderare æi a programelor sectoriale,
implementarea acestor programe, managementul lor proce-
dural/tehnic, administrativ æi financiar.

Persoana numitå din cadrul administraœiei publice centrale (minister de
resort/agenœie guvernamentalå) care conduce o Agenœie de
Implementare æi este responsabilå pentru managementul financiar æi
tehnic al proiectelor care urmeazå  a fi implementate. 

Persoana desemnatå de Guvernul României, care conduce Fondul
Naœional æi care este responsabilå pentru administrarea financiarå a
fondurilor Phare. Trebuie så asigure respectarea tuturor regulilor,
reglementårilor æi procedurilor UE referitoare la achiziœii, raportare æi
management financiar, precum æi funcœionarea adecvatå a unui sistem
de raportare æi informare pentru fiecare proiect. El îi numeæte pe
Responsabilii cu Autorizarea Programului (RAP/PAO). 
RNAF/NAO va fi råspunzåtor în faœa Comisiei pentru utilizarea
fondurilor.

SAPARD este un instrument financiar (alåturi de Phare æi Ispa) care
are ca scop sprijinirea œårilor candidate în soluœionarea problemelor
legate de ajustarea structuralå în sectorul agricol æi zonele rurale,
precum æi în implementarea aquis-ului comunitar în ceea ce priveæte
politica agricolå comunå. SAPARD a intrat în vigoare la 1 ianuarie
2000, fiind programat pânå la data la care aderå la Uniunea
Europeanå œara candidatå beneficiarå. SAPARD finanœeazå proiecte
mari de agriculturå æi dezvoltare ruralå æi are un buget anual de 520
milioane Euro, fiind în responsabilitatea Directoratului General pentru
Agriculturå din cadrul Comisiei Europene. 
Detalii despre måsurile de finanœare prin acest program  le gåsiœi pe
pagina www.sapard.ro

Evaluarea prealabilå a documentelor, politicilor, programelor sau proiectelor.

Evaluare post-factum a efectelor produse de politicile sau programele
/proiectele implementate. 

Responsabilul cu
Autorizarea Programului
(RAP/PAO - Programme
Authorising Officer) 

Responsabilul Naœional 
cu Autorizarea Finanœårii
(RNAF/NAO - National
Authorisation Officer) 

SAPARD (Sprijin pentru
Måsuri de Pre-Aderare
pentru Dezvoltare
Agricolå æi Ruralå).

Sistem de evaluare 
Ex-Ante 

Sistem de evaluare 
Ex-Post 

r
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Sistemul de implementare prin care o parte a managementului æi
responsabilitåœilor în lansarea æi implementarea proiectelor a fost
transferatå œårii beneficiare, în timp ce Comisiei îi revine
responsabilitatea finalå, conform tratatelor Comunitåœii Europene.

Persoana fizicå sau juridicå, precum æi asociaœii ale unor astfel de
persoane, cu sau fårå personalitate juridicå ce depune în nume propriu
un proiect în cadrul unei licitaœii organizate în vederea acordårii de
finanœare nerambursabilå. În cazul selectårii proiectului, solicitantul
devine beneficiarul finanœårii.

Document emis de cåtre Autoritatea Contractantå, ca parte integrantå
a caietului de sarcini/dosarul de licitaœie, prin care se stabilesc
cerinœele minime în ceea ce priveæte furnizarea de bunuri sau lucråri,
specificând, unde este cazul, metodele æi resursele care trebuie
folosite æi/sau rezultatele care trebuie obœinute. Pe baza acestor
specificaœii se dezvoltå oferta tehnicå.

Œårile care fac parte dintr-o organizaœie internaœionalå sunt numite
“state membre”. De la 1 mai 2004, state membre ale Uniunii Europene
sunt  Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia,
Spania, Franœa, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Ungaria, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia,
Finlanda, Suedia æi Marea Britanie. 

Proprietatea rezultatelor æi efectelor unui proiect de a se menœine
pentru o perioadå mai lungå de timp dupå finalizarea proiectului. 

Document elaborat de cåtre Agenœia de Implementare, dacå este cazul
în colaborare cu Autoritatea de Implementare conœinând informaœii
despre obiectivele, activitåœile æi rezultatele urmårite pentru un proiect,
riscurile în implementarea proiectului, resursele necesare, modalitatea
de administrare æi monitorizare a proiectului, alte proiecte conexe.
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sSistem de implementare
descentralizat (SID) 

Solicitant

Specificaœii tehnice 

Stat Membru

Sustenabilitate

Termeni de referinœå
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O œarå care æi-a depus candidatura pentru aderarea la Uniunea
Europeanå. Procesul de aderare este finalizat prin încheierea
negocierilor de aderare, semnarea Tratatului de aderare æi obœinerea
statutului de stat membru.

Uniunea Europeanå (UE) este o familie de œåri europene democratice,
care s-au angajat så colaboreze pentru pace æi prosperitate. Nu este
un Stat care are menirea de a înlocui statele existente. Statele Membre
au pus bazele unor instituœii comune cårora le-au delegat parœial
autoritatea astfel încât hotårârile privind aspectele specifice de interes
comun så poatå fi luate în mod democratic la nivel european. Aceastå
alocare de autoritate mai este denumitå æi “integrare europeanå”. 

Bugetul total al unui contract.
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Œarå candidatå 

Uniunea Europeanå 

Valoarea contractului 
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Glosar publicat de Ministerul Integrårii Europene.
Conœinutul acestui material nu reprezintå în mod necesar 

poziœia oficialå a Uniunii Europene æi a Guvernului României

Acest document a fost elaborat de cåtre echipa de asistenœå tehnicå a proiectului
”Suport pentru organizarea campaniei de conætientizare 

æi facilitare a pregåtirii cererilor de finanœare”

Programul Phare 2002 - Coeziune Economicå æi Socialå
Anul publicårii: 2005

Titlul: Glosar de termeni 
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