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Către, 

Ministerul Finanțelor Publice, 

Domnului ministru Florin Georgescu, 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Vă supunem atenției următoarele probleme cu care se confruntă organizațiile 

implicate în proiecte europene: 

 

Pentru derularea în bune condiţii a  acestor proiecte, beneficiarii au încheiat, 

potrivit dispoziţiilor Codului muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, contracte 

individuale de muncă cu personalul angajat în proiectele implementate. Din cauza 

întârzierilor la plata prefinanţării şi a cererilor de rambursare, s-a ajuns în 

imposibilitatea de a plăti salariile personalului angajat în proiect. Deşi salariile nu se 

pot plăti, totuşi, conform legislaţiei în vigoare, avem obligaţia de a calcula, de a 

reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, sub 

sancţiunea plăţii de dobânzi şi penalităţi de întârziere, pentru neachitarea la 

termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. 

 Actele normative care prevăd aceste obligaţii sunt următoarele: 

1. art. 57 alin.(1) din Codul fiscal, ”Beneficiarii de venituri din salarii 

datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către 

plătitorii de venituri”; 

2. art. 296
18 

din Codul fiscal: „(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea 

de angajator, precum şi entităţile prevăzute la art. 296
3
 lit. f) şi g) au obligaţia de a 

calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii.” ; 

3. art. 119 alin. (1) din Codul de procedură fiscală: „Pentru neachitarea la 

termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest 

termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.” 

4. art. 120 alin. (1) din Codul de procedură fiscală: “Dobânzile se calculează 

pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 

scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.”, iar alin.(7) al aceluiaşi 

articol prevede: „Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 

5. art. 120
1 

din Codul de procedură fiscală: 

„(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de 

întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.  

(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:  



a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se 

datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale 

principale stinse;  

b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de 

întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;  

c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de 

întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.  

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.”  

Ori, în condiţiile în care, datorită neonorării cererilor de prefinanţare sau de 

rambursare (în termenul de 45 de zile prevăzut în contractul de finanţare semnat de 

F.S.L.I. cu A.M.P.O.S.D.R.U., în numele Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale) nu există fonduri pentru plata salariilor persoanelor implicate în derularea 

proiectului, se pune întrebarea firească: Cine suportă dobânzile şi penalităţile de 

întârziere, mai ales că aceste categorii de cheltuieli nu sunt eligibile?!  
Considerăm, domnule ministru Florin Georgescu, că trebuie să interveniţi 

pentru a găsi o soluţie de rezolvare a acestor probleme cu care se confruntă toate 

organizaţiile implicate în proiecte europene, care întâmpină dificultăţi în 

onorarea cererilor de prefinanţare sau de rambursare. 
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ apreciază că singura modalitate 

de  rezolvare a situaţiei prezentate mai sus este de a se institui o excepţie de la 

dispoziţiile Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, prin care să se prevadă 

dreptul organizaţiilor implicate în proiecte cu fonduri europene de a plăti 

cumulat, la momentul achitării salariilor restante, contribuţiile lunare de 

asigurări sociale obligatorii, fără dobânzi şi penalităţi de întârziere. 
 

Din punctul nostru de vedere, singura soluţie care permite absorbţia eficientă a 

fondurilor europene, o reprezintă crearea unui fond la nivelul Ministerului 

Finanţelor Publice, care să garanteze asigurarea efectivă a procentului de 2% 

necesar susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe (contribuţia 

Guvernului României la derularea acestor proiecte) din care să se vireze 

ministerelor cu atribuţii în derularea proiectelor cu fonduri europene, sumele 

necesare pentru efectuarea plăţilor. 
 

 Cu stimă, 

PREȘEDINTE, 

Simion HANCESCU 

 
 


