
Unele aspecte ale Procedurilor Financiare 

Activitatea economico-financiara este strict dependenta de cea de cercetare, fiindu-i complet 
subordonata. 

ANCS contracteaza exclusiv activitati de cercetare, iar activitatile economic financiare nu au existenta 
autonoma. Ele exista doar ca sa serveasca activitatea de cercetare. Daca activitatea de cercetare 
esueaza atunci nu se platesc nici operatiunile economico-financiare, indiferent daca acestea au fost 
facute corect si cu munca foarte multa. 

Tentative de patronaj autoritar din partea serviciilor economice asupra cercetatorilor sunt lipsite de 
sens. 

Despre Postcalcule 

Rapoartele financiare care se prezinta in 15 decembrie incheie operatiunile financiare pe anul respectiv. 
Ele trebuie prezentate digital (Excell) deoarece asupra acestor date se vor face mai intai verificari apoi 
sinteze solicitate de ANCS si de Comisie. 

Majoritatea Contractelor Externe (Task Agreements, Notifications, Orders, Secondment Agreements, 
Missions, etc.) se incheie formal la 31 decembrie ori continua in anul urmator. Cu toate acestea, niciun 
grup de cercetare nu lucreaza direct sub un Contract Extern ci exclusiv pe Contractul Intern care exprima 
continutul profesional/financiar al Contractului Extern. Deoarece ANCS incheie operatiunile anuale la 15 
Decembrie, nu se poate continua formal activitatea dincolo de acesta limita, chiar daca ar fi vorba de 
folosirea fondurilor de co-finantare, de la Comisie. Motivul este evident, fondurile de la Comisie trec 
obligatoriu prin Contractul Intern. De aici rezulta ca nu se pot face achizitii si nu se poate face pontaj 
dincolo de data de 15 Decembrie, oricare ar fi sursa fondurilor (ANCS si/sau Comisie), operatiunile 
respective ne-avand cum sa fie inregistrate in documentele Contractului, care este inchis. 

Despre Institutia Monitorilor economici 

Monitorii economici (ME) trebuie sa actioneze in tot cursul anului, fiind la curent cu toate operatiunile 
financiare care se desfasoara pe Contract.  

ME trebuie sa contacteze cu regularitate in cursul anului Directorii de Proiect si/sau responsabilii 
economici din grupurile ce executa Contracte, incat sa acorde asistenta in avans asupra operatiunilor 
financiare care se vor face. In acest fel, ME vor contribui la situatia ca documentele de raportare vor sosi 
la timp. 

ME nu trebuie sa actioneze ca Cenzori : operatiunea de verificare a rapoartelor financiare la Faze NU 
poate inlocui verificarea si asistenta care trebuie efectuata de-a lungul anului. Descoperirea unor 
defectiuni in Rapoarte (operatiuni incorecte sau ne-acceptabile) este de fapt expresia unui esec al 
relatiei dintre Monitorul Economic si Grupul de Cercetare. In marea majoritate, defectiunile descoperite 
dupa incheierea anului si prezentarea Rapoartelor financiare sunt ireversibile si duc la situatii de criza. 



Trebuie inteles rolul complementar al economistilor din Grupul de Cercetare si respectiv Monitorii 
Economici, in relatia Contractuala dintre ANCS (reprezentat de IFA) si Institutul de Cercetare. 

Economistii din Grupurile de Cercetare (sau din Institutul care executa un Contract EURATOM) 
reprezinta si apara interesele executantului. 

Monitorii Economici reprezinta si apara interesele ANCS. 

Poate parea paradoxal, in conditiile aplicarii corecte a legilor (premiza indiscutabila), ca exista aspecte 
controversate. Acestea pot aparea din felul cum se interpreteaza detalii marginale ale legilor, din 
clasificari confuze materiale/echipamente, din tendinta Directorilor de Proiect de a folosi fondurile 
avand in vedere si alte activitati contractuale ale Grupului, din faptul ca Directorul de Proiect stie ca isi 
va prelungi contractul si adopta o politica multianuala desi exercitiul este strict anual, etc.  

Acestea constituie o sursa de posibile contradictii intre Directorul de Proiect (si Economisti asociati lui) si 
Monitorii Economici. De aceea Monitorii Economici nu pot sa acorde nelimitat incredere Economistilor 
Grupurilor de Cercetare si prin aceasta sa nu ii verifice in cursul anului. O asemenea atitudine, care 
transforma Monitorii Economici in Cenzori, redusi la o functie de verificare si penalizare post-factum, nu 
este utila nimanui. 

Mai grav, conduce la intarzierea platii salariilor si la intarzierea realizarii raportului Annual Accounts 
catre Comisie. 

Directorii de Proiect trebuie sa contacteze cu regularitate in cursul anului Monitorii Economici, sa le 
prezinte operatiunile efectuate si respectiv sa solicite parerea pentru operatiuni care se vor face. 
Coincidenta vederilor in probleme economic-financiare va face din verificarile Postcalcul o operatiune 
extrem de simpla si imediata. In anii anteriori verificarile Postcalcul au fost de peste doua luni si 
jumatate. 

 

Despre discrepantele care se descopera la verificarile Postcalculului, dupa 
incheierea Contractului Intern. 

Sursa lor este experienta diferita a economistilor din Grupuri de Cercetare sau institute si respectiv a 
Monitorilor Economici. Prin experienta se intelege ansamblul interpretarilor pe care le-a fixat in cursul 
timpului un serviciu economico-financiar de la un Institut. De regula aspectele mai confuze sunt 
limpezite de juristi si facute cunoscute prin FAQ (Frequently Asked Questions), texte plasate pe web 
ANCS. Dar aceasta s-a intamplat in relatie cu Programme precum CERES sau CEEX, care sunt foarte 
diferite de Contractul EURATOM. Ne-avand alta informatie, iar Juristii ne-oferind alta explicatie, s-a 
folosit frecvent sursa aceasta.  

Economistii trebuie sa fixeze informatia detaliata si sa o faca cunoscuta pe pagina web a Asociatiei. 

 


