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Proiectul “Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin 
utilizarea instrumentelor financiare derivate”cod SIPOCA 10 Proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
 
  
Beneficiarul proiectului 
 
Ministerul Finanțelor Publice implementează proiectul cu titlul “Dezvoltarea capacității de 
administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare 
derivate”, cod SIPOCA 10, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020. 
 

Proiectul se încadrează în axa prioritara 1 ”Administrație publică și sistem judiciar 

eficiente”,obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune 

în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și 

mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP. 

Perioada de implementare a proiectului 
Perioada de implementarea proiectului este de 18 luni, în perioada 17 iunie 2016- 17 
decembrie 2017. 
 
Valoarea contractului de finanțare 
Valoarea totala a proiectului este de 3.524.066,64 lei din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FSE este de 2.961.343,68 lei iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este 
de 562.722,96 lei. 
 
Scopul proiectului 
Eficientizarea cheltuielilor bugetare prin limitarea riscurilor asociate portofoliului de datorie 
publică guvernamentală.  
 

Obiectivele specifice 

1. Dezvoltarea de instrumente/mecanisme pentru eficientizarea procesului de administrare a 
datoriei publice guvernamentale şi, implicit, a riscurilor şi a cheltuielilor bugetare reprezentând 
costul datoriei publice guvernamentale, prin implementarea unui cadru de administrare al 
riscului pentru un management activ al riscurilor financiare asociate portofoliului de datorie 
publică guvernamentală prin utilizarea instrumentelor financiare derivate.  
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2. Dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului implicat în administrarea datoriei 
publice guvernamentale în vederea utilizării instrumentelor financiare derivate prin 
instruirea oferită de către Banca Mondială.  
 

Pentru implementarea proiectului, Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală 

Trezorerie şi Datorie Publică (DGTDP) va beneficia de asistentă tehnică din partea Băncii 

Mondiale pentru a pune în practică politica adecvată şi cadrul operaţional în vederea folosirii 

instrumentelor financiare derivate. 

 

 

Rezultatele proiectului constau în: 
• Elaborarea cadrului de politici privind instrumentele financiare derivate pentru creare a 

cadrului legal și a procedurilor interne necesare negocierii acordurilor cadru de tip 
ISDA Master Agreement și a confirmărilor asociate tranzacțiilor; 

• Elaborarea cadrului operațional și procedural necesar executării tranzacțiilor cu 
instrumente financiare derivate și administrării riscurilor legate de aceste instrumente 
precum și, 

• Elaborarea cadrului operațional și procedural ulterior executării tranzacțiilor cu 
instrumente financiare derivate. 

 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


