ORDONANTA nr. 29 din 19 august 2015
privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a
cofinantarii publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala
europeana”, în perioada 2014-2020 EMITENT:
GUVE RNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015 Data intrarii in
vigoare : 29 august 2015

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. VI.1 si
VI.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta.
CAP. I
Obiectul reglementarii. Definitii
ART. 1
Prezenta ordonanta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei
financiare nerambursabile alocate României de catre Uniunea Europeana pentru obiectivul
"Cooperare teritoriala europeana”, precum si a platilor în avans si contributiei publice
nationale aferente acestei asistente, în vederea asigurarii unui management financiar
eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana"
pentru perioada de programare 20142020.
ART. 2
(1) Termenii "neregula", "creante bugetare rezultate din nereguli" si "autoritati cu
competente în gestionarea fondurilor europene" au întelesurile prevazute în Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a) obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" - obiectivul Politicii de coeziune a
Uniunii Europene care vizeaza dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere
prin initiative locale si regionale realizate în comun, consolidarea cooperarii
transnationale prin actiuni menite sa favorizeze dezvoltarea teritoriala integrata, inclusiv
cooperarea bilaterala dintre regiunile maritime si stimularea cooperarii interregionale, prin
realizarea de activitati de conectare în retea si prin schimburi de experienta între
autoritatile regionale si locale ale statelor membre si/sau state nemembre ale Uniunii
Europene, ale carui dispozitii specifice sunt reglementate prin Regulamentul (UE) nr.
1.299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
dispozitii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala
pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana;
b) Fondul european pentru dezvoltare regionala, denumit în continuare FEDR - fondul
structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii în
sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si întreprinderi
mici si mijlocii si altele asemenea, conform Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investitiile pentru cresterea economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.080/2006, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si
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afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
c)
Instrumentul de asistenta pentru preaderare, denumit în continuare IPA II instrumentul care asigura ajutor financiar specific adresat tarilor candidate si tarilor
potential candidate si asistenta limitata pentru noile state membre, în vederea sustinerii
eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice si institutionale, conform
Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie
2014 de instituire a unui instrument de asistenta pentru preaderare (IPA II) si
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind
normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului
European si al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenta pentru preaderare
(IPA II);
d) Instrumentul european de vecinatate, denumit în continuare ENI - instrumentul
financiar care sprijina implementarea Politicii europene de vecinatate prin finantarea de
programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre si ale tarilor terte, state din
afara Uniunii Europene pentru care nu exista deocamdata perspectiva aderarii, carora li se
adreseaza Politica europeana de vecinatate, conform Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al
Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea unui
instrument european de vecinatate si Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014
al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispozitii specifice privind punerea în
aplicare a programelor de cooperare transfrontaliera finantate în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 232/2014 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui instrument
european de vecinatate;
e) Unitatea de certificare - structura organizatorica din cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, responsabila de certificarea sumelor
cuprinse în declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana;
f) Autoritate de management - structura organizatorica din cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice care asigura gestionarea asistentei
financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR, IPA II si ENI, precum si a
cofinantarii de la bugetul de stat aferente beneficiarilor parteneri. Pentru programele
operationale pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
îndeplineste exclusiv atributii de Autoritate nationala, Autoritatea de management este
structura organizatorica din statul membru alaturi de care România participa în program;
g) Autoritate nationala - structura organizatorica din cadrul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice si din statele partenere pe care fiecare stat participant
în programe a însarcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini Autoritatea de management în
implementarea programului pe teritoriul propriu;
h) Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun - structura organizatorica desemnata
de catre Autoritatea de management, în urma consultarii cu statul/statele partenere în
program care, în baza atributiilor delegate de catre aceasta, sprijina activitatea
Autoritatii de management, a Comitetului de monitorizare/Comitetului comun de monitorizare
conform prevederilor regulamentelor programelor obiectivului "Cooperare teritoriala
europeana” si, dupa caz, a Autoritatii de audit în contextul prevazut de regulamentele
specifice ENI, în exercitarea atributiilor care le revin;
i) Unitate de plata - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si
Administratiei Publice cu urmatoarele responsabilitati:
- primirea de la Comisia Europeana a fondurilor aferente obiectivului "Cooperare
teritoriala europeana” transferate României din FEDR în cadrul Programului Interreg V-A
România-Bulgaria si în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, din IPA II în cadrul
Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera România-Serbia si din ENI în cadrul
Programului operational comun România-Ucraina 2014-2020, al Programului operational comun
România-Republica Moldova 2014-2020 si al Programului operational comun Bazinul Marii Negre
20142 02 0;
- efectuarea platilor catre beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii
de asistenta tehnica în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritoriala
europeana";
j) Sistemul national de control de prim nivel - format din unitatea de control de prim
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nivel si punctul national de contact în materie de control din cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si unitatile de control de prim nivel
organizate la nivelul Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita
România-Bulgaria; Biroului Regional de Cooperare Teritoriala Oradea si Biroului Regional de
Cooperare Teritoriala Timisoara, desemnate pentru a asigura verificarea si validarea
cheltuielilor efectuate din asistenta financiara nerambursabila a Uniunii Europene aferenta
obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", provenita din FEDR, IPA si ENI si a
cofinantarii de la bugetul de stat, în cadrul axelor prioritare pentru finantarea de proiecte
si/sau de asistenta tehnica, dupa caz;
k) Control de prim nivel - activitatea de control prin care se verifica furnizarea de
produse si de servicii cofinantate, realizarea lucrarilor, faptul ca cheltuielile declarate
de beneficiari/parteneri de proiecte au fost platite, ca sunt în conformitate cu legislatia
aplicabila, cu programul operational si cu conditiile de acordare a contributiilor pentru
operatiunea în cauza, respectiv prin care se verifica daca beneficiarii care participa la
implementarea operatiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real
dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate
tranzactiile referitoare la o operatiune;
l) Punct national de contact/Punct de contact/Punct national/Persoana nationala de
contact - structura organizatorica din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice si din statele partenere pe care fiecare stat participant în programe
a însarcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor
si Secretariatul comun în implementarea actiunilor de comunicare/promovare pe teritoriul
propriu;
m) beneficiarul lider - persoana juridica de drept public sau de drept privat, din
oricare dintre statele participante la program, care semneaza un contract de finantare
nerambursabila din fonduri externe cu Autoritatea de management si îsi asuma pe deplin fata
de aceasta responsabilitatea legala privind gestionarea financiara si implementarea
proiectului;
n) beneficiarul partener - persoana juridica de drept public sau de drept privat, din
oricare dintre statele participante la program, care participa alaturi de beneficiarul lider
la initierea si implementarea proiectului;
o) beneficiar de asistenta tehnica - persoana juridica de drept public sau privat din
oricare dintre statele participante la program, care primeste finantare nerambursabila de la
Autoritatea de management/Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun din fondurile de
asistenta tehnica ale programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", în baza
unui/unei acord/contract/decizii/ordin de finantare;
p) plata în avans - sumele transferate catre beneficiarii lideri din statele
participante la programele obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", precum si catre
beneficiarii de asistenta tehnica, la începutul derularii contractului de
finantare, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor
si/sau pe parcursul implementarii acestora, în condiţiile prevazute în
contractele/deciziile de finantare;
q) cofinantare publica - orice contributie pentru finantarea cheltuielilor eligibile,
din sumele alocate în bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 1
alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cofinantarea acordata de la bugetul de
stat pentru alti beneficiari decât cei finantati integral din bugetul de stat, din bugetul
asigurarilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, precum si alte
cheltuieli similare, în sensul art. 2 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
r) contributie publica nationala totala - totalul fondurilor publice necesare
implementarii programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana”, format din
cofinantarea publica si din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele
eligibile;
s) cofinantare privata - orice contributie a beneficiarilor lideri/beneficiarilor
parteneri la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevazuta la lit. q),
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aferenta proiectelor finantate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritoriala
europeana";
s) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de catre beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri, aferente proiectelor finantate în cadrul programelor
obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", care pot fi finantate atât din fondurile
externe nerambursabile, cât si din cofinantarea publica si/sau privata, conform
reglementarilor legale europene si nationale în vigoare privind eligibilitatea
cheltuielilor;
t) asistenta tehnica - totalul activitatilor de pregatire, management, monitorizare,
evaluare, informare, audit si control al programelor, precum si orice alte activitati
întreprinse în vederea dezvoltarii capacitatii administrative necesare pentru
implementarea programelor;
t) cerere de finantare - totalitatea documentelor completate si depuse de catre
solicitant în vederea obtinerii finantarii;
u) cerere de rambursare - totalitatea documentelor depuse de catre
beneficiarul lider în vederea obtinerii rambursarii sumelor cheltuite;
v) cerere de plata - pentru programele finantate din ENI, totalitatea documentelor
depuse de catre beneficiarul lider în vederea obtinerii platii în avans, a platilor
intermediare sau a platii finale, dupa caz.
CAP. II
Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeana,
aferente obiectivului "Cooperare teritoriala europeana"
ART. 3
Fondurile externe nerambursabile se aloca si se deruleaza în baza prevederilor
regulamentelor europene aferente programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana"
finantate din FEDR, IPA II si ENI, precum si a prevederilor programelor aprobate de Comisia
Europeana.
ART. 4
(1) Programele finantate prin FEDR sunt urmatoarele:
a)
Programul Interreg V-A România-Bulgaria;
b)
Programul Interreg V-A România-Ungaria;
c) Programul transnational Dunarea;
d)
Programul de cooperare
interregionala INTERREG EUROPE;
e)
Programul de cooperare
URBACT III;
f)
Programul de cooperare
INTERACT III;
g)
Programul de cooperare
ESPON 2020.
(2) IPA II finanteaza Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera RomâniaSerbia.
(3) ENI finanteaza urmatoarele programe operationale comune:
a)
Programul
operational
comun
România-Ucraina 2014-2020;
b)
Programul
operational
comun
România-Republica Moldova 2014-2020;
c)
Programul
operational
comun
Bazinul Marii Negre 2014-2020;
d)
Programul de cooperare transfrontaliera ENI Ungaria-Slovacia-RomâniaUcraina 2014-2020.
ART. 5
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice asigura coordonarea
managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor
obiectivului "Cooperare teritoriala europeana".
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice asigura
gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, IPA II si ENI, prin conturi
deschise la Banca Nationala a României si/sau la Trezoreria Statului si/sau la
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institutii financiar-bancare.
(3) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile stabilite pentru programele
prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si alin. (3) lit. a)-c) se transfera
de catre Comisia Europeana catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
în contul analitic în valuta deschis la Banca Nationala a României/în conturi în euro
deschise la institutii financiar-bancare.
(4) Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice transfera fondurile externe nerambursabile prevazute la alin. (3) catre beneficiarii
lideri, în conturi de disponibil deschise de catre acestia la institutii financiar-bancare.
Plata sumelor prevazute la alin. (3) se face în euro.
(5) Beneficiarii lideri au obligatia transferarii catre beneficiarii parteneri a sumelor
aferente fondurilor externe nerambursabile, proportional cu participarea acestora în proiect,
conform prevederilor contractului de finantare.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), sumele din fonduri externe
nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenta tehnica din România,
finantati integral din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat sau din
bugetele fondurilor speciale, se vireaza în lei de catre Unitatea de plata din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în conturile de venituri ale
bugetelor din care au fost finantate proiectele respective.
ART. 6
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de
Autoritate de management/Autoritate nationala/Punct de informare/Punct national de
contact/Persoana nationala de contact/Punct national de diseminare pentru programele de
cooperare teritoriala europeana, poate organiza în strainatate reuniuni ale comitetelor de
monitorizare, comitetelor comune de selectie, reuniuni ale punctelor nationale de contact,
alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni,
activitati de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, actiuni de informare,
prezentari si alte asemenea evenimente si campanii media, dupa caz, în conformitate cu
prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistenta tehnica ale programelor
obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", în scopul implementarii acestora.
(2) Normativele de cheltuieli pentru activitatile organizate de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice prevazute la alin. (1) vor fi stabilite prin ordin al
ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, pe baza reglementarilor
europene în vigoare si a deciziilor Comitetului comun de monitorizare, precum si în
conditiile legii.
ART. 7
(1) Sumele corespunzatoare derularii proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", existente în
conturile beneficiarilor, provenite din avansuri acordate de catre autoritatile de
management/autoritatile nationale, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de
valabilitate a contractelor/deciziilor de finantare, cu exceptia creantelor bugetare
stabilite în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare, de catre structurile de control organizate conform prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
66/2 011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale programelor prevazute la art. 4.
(2) Sumele existente în conturile autoritatilor de management/autoritatilor
nationale/Unitatii de certificare nu sunt supuse executarii silite pe perioada de derulare a
programelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare
teritoriala europeana".
ART. 8
(1) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin.
(2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri
din România, conform contractelor/deciziilor de finantare, se vireaza, în euro, de catre
Autoritatea de management, în conturile de disponibilitati deschise pe numele acestora, dupa
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autorizarea de catre Autoritatea de management a cheltuielilor, în conformitate cu regulile
aplicabile fiecarui program.
(2) Pentru programele prevazute la art. 4 alin.
(1) lit. a) si b) si
alin.
(2)
, beneficiarii lideri/beneficiarii
parteneri din
România finantati integral din
bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor
speciale au obligatia de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au
fost finantate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente
partii proprii din proiect, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de
management sau de la beneficiarul lider, dupa caz.
(3) Pentru programele prevazute la art. 4 alin.
(1) lit. a) si b) si
alin.
(2)
, beneficiarii lideri/beneficiarii
parteneri din
România, în calitate
de
ordonatori de credite ai bugetului local, precum si beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România finantati integral si/sau partial din venituri
proprii au obligatia de a vira sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe
numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor
din care au fost finantate proiectele respective.
(4) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România finantati integral din bugetul de stat, din bugetul
asigurarilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligatia de a vira în
lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective,
sumele din fonduri externe nerambursabile aferente partii proprii din proiect din cadrul unui
proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de
management/beneficiarul lider din statul partener.
(5) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului
local, precum si beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finantati integral
si/sau partial din venituri proprii au obligatia de a vira sumele primite de la Autoritatea
de management sau de la beneficiarul lider, dupa caz, din conturile de disponibil (în euro)
deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri
ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective.
(6) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele din fonduri
externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor lideri din România se vireaza, în euro, de
catre Autoritatea de management, în conturile de disponibilitati deschise pe numele acestora,
pe baza contractelor de finanţare încheiate conform prevederilor legale europene si nationale
în vigoare.
(7) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România finantati integral din
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale sau din
bugetul local cuprind sumele care se primesc în avans pentru implementarea proiectelor
proprii aferente programelor prevazute la art. 4 alin.
(3) în bugetul
fondurilor
externe nerambursabile.
(8) Pentru
programele
prevazute la art. 4 alin. (3),
beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România finantati
integral din bugetul de stat,
din bugetul asigurarilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligatia de
a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe
nerambursabile, cheltuite initial din bugetele proprii, în vederea finalizarii proiectelor,
în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.
(9) Pentru
programele
prevazute la art. 4 alin. (3),
beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului
local, precum si beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finantati integral
si/sau partial din venituri proprii au obligatia de a vira, în lei, sumele din conturile de
disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în
conturile de venituri ale bugetelor din care au fost cheltuite initial sumele în vederea
finalizarii proiectelor respective.
(10) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), sumele din fondurile
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externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, în calitate de Autoritate nationala/Punct national de contact/Punct
national, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finantare încheiate în cadrul axelor
de asistenta tehnica, se vireaza, în euro, de catre Autoritatea de management/Secretariatul
comun din statul partener în conturile de disponibilitati deschise pe numele acestuia si se
vireaza ca venit la bugetul de stat.
CAP. III
Contributia publica nationala totala
ART. 9
(1) Sumele necesare finantarii proiectelor implementate în cadrul programelor prevazute
la art. 4 alin. (1) si (2) se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor
parteneri din România dupa cum urmeaza:
a) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt
finantati integral din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat sau din
bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finantarii, în anul respectiv, a
valorii integrale corespunzatoare partii proprii de proiect pe care si-o asuma în cadrul
proiectului comun, precum si partilor de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii
parteneri care sunt persoane juridice finantate integral din bugetele acestora;
b) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finantarii,
în anul respectiv, a valorii integrale corespunzatoare partii proprii de proiect pe care si-o
asuma în cadrul proiectului comun, precum si partilor de proiect asumate de beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finantate integral din bugetele
acestora;
c) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt
institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale,
precum si ale celor care sunt autoritati ale administratiei publice locale finantate integral
din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind, din toate
sursele de finantare, inclusiv contributia proprie, sumele necesare implementarii, în anul
respectiv, a partii proprii de proiect pe care si-o asuma în cadrul proiectului comun
finantat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritoriala
europeana".
(2) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor
lideri/beneficiarilor parteneri care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale beneficiarilor
lideri/beneficiarilor parteneri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului
local, ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt institutii publice
finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum si ale celor
care sunt autoritati ale administratiei publice locale finantate integral din venituri
proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare asigurarii
cofinantarii publice, finantarii altor cheltuieli decât cele eligibile, precum si cele
aferente continuarii proiectelor pâna la rambursarea transei finale de catre Autoritatea de
management.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea
resurselor de finantare a proiectelor, beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România
care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finantari
rambursabile cu aprobarea autoritatii deliberative sau cu garantia aprobata de aceasta, dupa
caz.
ART. 10
(1) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) se aplica
urmatoarele prevederi:
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a) sumele reprezentând cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat, cuvenite a
fi platite în avans beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, altii decât
cei care sunt finantati integral din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de
stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de catre Autoritatea de
management/Autoritatea nationala, conform contractelor de cofinantare, în conturile de
disponibilitati deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri sau în
conturile de venituri ale bugetelor din care este finantat proiectul;
b) sumele reprezentând cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat, cuvenite a
fi rambursate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, altii decât cei
care sunt finantati integral din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat
sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de catre Autoritatea de
management/Autoritatea nationala, conform contractelor de cofinantare, în conturile de
venituri ale bugetelor locale din care sunt finantate proiectele respective, dupa autorizarea
cheltuielilor de catre Autoritatea de management/Autoritatea nationala, dupa caz, conform
prevederilor legale europene si nationale.
(2) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) si alin. (3) lit. d) se
aplica urmatoarele prevederi:
a) sumele reprezentând cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat, cuvenite a
fi rambursate/avansate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, altii
decât cei care sunt finantati integral din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale
de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de catre Autoritatea nationala,
conform contractelor de cofinantare, în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt
finantate proiectele respective sau în conturile de disponibilitati deschise pe numele
beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, dupa caz, dupa certificarea/autorizarea si
rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de management din statul partener;
b) beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care sunt finantati
integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale au obligatia de a transmite, la solicitarea Autoritatii nationale,
date privind proiectele implementate.
(3) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele reprezentând
cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat, cuvenite beneficiarilor
lideri/beneficiarilor parteneri din România, altii decât cei care sunt finantati integral din
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, se
vireaza de catre Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care
sunt finantate proiectele respective sau în conturile de disponibilitati deschise pe numele
beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, dupa caz, pe baza contractelor de cofinantare
încheiate conform prevederilor legale europene si nationale în vigoare.
ART. 11
(1) În bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu rol de
Autoritate de management/Autoritate nationala se cuprind:
a) sumele reprezentând cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat pentru
proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile, aferente obiectivului "Cooperare
teritoriala europeana”, cu exceptia cazului în care beneficiarii lideri/beneficiarii
parteneri din România sunt institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, având
calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurarilor sociale de stat sau
bugetele fondurilor speciale;
b) sumele necesare finantarii cheltuielilor eligibile si a altor cheltuieli decât cele
eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are
calitatea de beneficiar de asistenta tehnica;
c) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau
bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, în cadrul programelor
gestionate, inclusiv majorarile de întârziere ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori,
dupa caz, a nerecuperarii la timp a acestora de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri
în conditiile agreate cu statele partenere în program;
d) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din
conturile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu rol de Autoritate
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de management/Autoritate nationala în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor
parteneri, precum si cele aferente transferului între conturile Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice prin care se gestioneaza fondurile externe nerambursabile
din FEDR, IPA II si ENI, deschise la Banca Nationala a României si/sau la Trezoreria Statului
si/sau la banci comerciale;
e) sumele necesare acoperirii diferentelor de curs valutar pentru operatiunile
efectuate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în cadrul
programelor aferente obiectivului "Cooperare teritoriala europeana";
f) sumele necesare pentru finantarea diferentelor rezultate la închiderea
partiala/finala a programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", ca urmare a
depasirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile si
din cofinantare publica, prin încheierea contractelor/deciziilor de finantare, conform
prevederilor art. 16;
g) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale dezangajarii automate
în conformitate cu prevederile regulamentelor europene, în conditiile memorandumurilor de
întelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;
h) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale aplicarii corectiilor
financiare de catre Comisia Europeana în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) si
art. 144 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în conditiile memorandumurilor de
întelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;
i) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale întreruperii
termenului de plata/suspendarii platilor de catre Comisia
Europeana/indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumentele structurale, în
conformitate cu prevederile regulamentelor europene;
j) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenta tehnica din România în baza
contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finantare încheiate potrivit prevederilor
cadrului legal national, în cadrul programelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b),
alin. (2) si alin. (3) lit. a)-c), declarate eligibile de autoritatea de management/Unitatea
de certificare, dar care nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeana;
k) sumele pentru care sunt obligate la plata autoritatile de management în cazul
pronuntarii unor hotarâri judecatoresti definitive prin care se admit partial sau
integral pretentiile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România;
l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a
creantelor bugetare aferente sumelor prevazute la lit. j) si k), stabilite în aplicarea
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
66/2 011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare;
m) sumele necesare pentru achitarea notelor de debit emise pentru beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din statele participante la programe si/sau autoritatile
nationale din aceste state, pâna la recuperarea acestora de la debitori;
n) sumele necesare cofinantarii axelor de asistenta tehnica pentru programele prevazute
la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice îndeplineste atributii de Autoritate nationala;
o) sumele necesare cofinantarii pentru toate axele prioritare ale programelor prevazute
la art. 4 alin. (1) lit. f) si g);
p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de catre
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, pentru care s-au întocmit titluri de
creanta prin care sau aplicat corectii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri
procentuale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare, ca urmare a constatarii unor abateri în aplicarea procedurilor privind
achizitiile, în cazul în care instantele de judecata au suspendat executarea acestora.
(2) Sumele reprezentând dobânda negativa în euro bonificata de Banca Nationala
a României pentru disponibilitatile din contul analitic deschis si administrat de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prevazut la art.
9
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alin. (1A1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, se asigura din sumele reprezentând dobânda pozitiva acumulata la
disponibilitatile din acest cont, aferente fiecarui program, provenite din sumele primite de
la Comisia Europeana aferente programelor prevazute la art. (4) alin. (1) lit. a) si b),
alin. (2) si alin. (3) lit. a)-c), finantate în cadrul obiectivului 3 "Cooperare teritoriala
europeana".
(3) În situatia în care sumele reprezentând dobânda negativa în euro acordata la suma
aferenta unui program sunt mai mari decât sumele reprezentând dobânda pozitiva în euro
aferente sumei aceluiasi program în contul analitic prevazut la alin. (2), diferenta se
asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, de la o pozitie bugetara distincta din cadrul titlului 58 "Proiecte
cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
(4) Echivalentul în lei al diferentei prevazute la alin. (3) se stabileste prin
utilizarea cursului de schimb valutar al Bancii Nationale a României, valabil la data
efectuarii deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.
(5) Dobânda pozitiva ramasa neutilizata în urma efectuarii operatiunilor prevazute la
alin. (2) se face venit la bugetul de stat la închiderea programelor.
ART. 12
(1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurarii
sumelor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc de catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de
management/Autoritate nationala, pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii
valorii proiectelor ce urmeaza a fi finantate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare
teritoriala europeana”.
(2) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare aferente programelor
obiectivului "Cooperare teritoriala europeana" se includ anual la titlul din clasificatia
bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare
aferente cadrului financiar 2014-2020.
(3) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite conform prevederilor alin.
(2) sunt destinate exclusiv proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, nu pot
fi virate la alte naturi de cheltuieli si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat.
(4) Din fondurile prevazute la alin. (3) se pot efectua cheltuieli curente si de
capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritoriala europeana".
(5) În conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai bugetelor de stat, bugetului
asigurarilor sociale de stat sau ai bugetului fondurilor speciale sa efectueze redistribuiri
de fonduri între proiectele finantate/propuse la finantare din fonduri externe
nerambursabile, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, precum si virari de
credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât sa se asigure
implementarea corespunzatoare a acestor proiecte si/sau sa se asigure finantarea unor
proiecte noi.
Aceste modificari
vor
fi comunicate, lunar, Ministerului Finantelor Publice.
(6) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
în calitate de Autoritate de management/Autoritate nationala, sa efectueze, pe parcursul
întregului an, virari de credite de angajament si bugetare de la acelasi titlu sau de la
alte titluri ori capitole de cheltuieli, în conditiile legii, astfel încât sa se asigure
sumele prevazute la art. 11. Aceste
modificari
vor fi
comunicate, lunar, Ministerului Finantelor Publice.
ART. 13
(1) Pentru programele finantate prin FEDR si IPA II, sumele reprezentând cofinantarea
publica asigurata de la bugetul de stat se acorda pentru proiectele la care beneficiarii
lideri sau beneficiarii parteneri sunt organisme publice, organisme internationale sau
organizatii private din România si reprezinta maximum 13% din cheltuielile eligibile ale
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acestora, stabilite prin proiectele respective.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând cofinantarea publica
asigurata de la bugetul de stat aferenta axelor prioritare de asistenta tehnica pot
reprezenta mai mult decât 13% din cheltuielile eligibile efectuate, conform întelegerilor cu
statele partenere în program.
(3) Pentru asigurarea desfasurarii activitatii secretariatelor comune constituite în
cadrul programelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin.
(2)
, precum si a Autoritatii de audit în cazul programelor prevazute la art. 4 alin.
(3), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aloca, în integralitate,
sumele necesare, urmând ca, dupa primirea cererilor de rambursare finale, sa se recupereze
de la autoritatile nationale din statele partenere sumele stabilite prin acordurile de
finantare încheiate.
(4)
Pentru programele finantate din ENI prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a),
b) si d), sumele reprezentând cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat
se acorda pentru proiectele, altele decât cele aferente componentelor de asistenta tehnica,
la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt institutii publice sau organizatii
neguvernamentale din România
si reprezinta maximum 8%
din
fondurile externe nerambursabile de care beneficiaza
acestia, dar nu mai
mult de
72% din contributia financiara eligibila pe care o asigura în proiect.
(5) Pentru programul finantat din ENI prevazut la art. 4 alin. (3) lit. c),
sumele reprezentând cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat se acorda pentru
proiectele, altele decât cele aferente componentei de asistenta tehnica, la care
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt institutii publice sau organizatii
neguvernamentale din România, daca aceasta nu contravine întelegerilor cu statele partenere
în program. Cofinantarea publica reprezinta maximum 8% din fondurile externe nerambursabile
de care beneficiaza
acestia, dar nu mai
mult de
72% din contributia financiara eligibila pe care o asigura în
proiect.
(6) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevazute la alin. (1),
(2), (4) si
(5) , sunt acordate conform regulilor specifice fiecarui program.
(7) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) si d), pentru care
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice îndeplineste atributii de
Autoritate nationala, sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. n), aferente cofinantarii axei
prioritare de asistenta tehnica, sunt transferate în euro în conturile Autoritatii de
management/Secretariatului comun din statul partener de catre Unitatea de plata din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(8) Pentru programele
prevazute la art. 4 alin. (1) lit. e)-g), sumele
alocate
în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, conform art.
11
alin. (1) lit. n)
si o), se transfera în euro de catre Unitatea de
plata
din
cadrul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice în
conturile Autoritatii de management/Autoritatii de certificare/Secretariatului comun din
statul partener.
ART. 14
(1) Pentru programele
prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin.
(2)
, statele partenere pot transfera contributia proprie pentru axa prioritara de
asistenta tehnica într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.
(2) Pentru programul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. b), din suma transferata conform
alin. (1) Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice efectueaza plati în euro catre beneficiarii de asistenta tehnica.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sumele din cofinantarea publica pentru
axa prioritara de asistenta tehnica asigurate de statul partener, cuvenite a fi rambursate
beneficiarilor de asistenta tehnica din România, finantati integral din bugetul de stat, din
bugetul asigurarilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se vireaza în lei
de catre Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele
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respective.
(4) Creditele de angajament si creditele bugetare aferente sumelor prevazute la alin.
(1) se reflecta în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, prevazuta la art. 23 alin. (3).
ART. 15
Sumele aferente cofinantarii se transfera de catre Unitatea de plata din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice catre beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenta tehnica, dupa caz, prin plati în lei
sau euro, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante.
ART. 16
(1) Autoritatile de management ale programelor prevazute la art. 4 alin. (1)
lit. a) si b) si alin. (2) sunt autorizate sa încheie contracte/decizii de finantare a caror
valoare poate determina depasirea sumelor alocate în euro la nivel de axa
prioritara/prioritate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana",
din fonduri externe nerambursabile si cofinantare publica, în conditiile agreate cu statele
partenere în program.
(2) Limitele admise pentru depasirea sumelor alocate în euro din fondurile externe
nerambursabile pentru programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si
b) si alin. (2) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonante.
(3) În scopul utilizarii eficiente a fondurilor publice, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de management, poate
dezangaja, în vederea contractarii, fondurile ramase neutilizate în urma atribuirii si/sau
finalizarii contractelor de achizitie publica aferente
contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finantare.
(4) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri ai proiectelor finantate în cadrul
programelor de cooperare teritoriala europeana, care au încheiat contracte de finantare cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de
management, si care nu finalizeaza proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor
vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizarii proiectelor dupa aceasta
perioada.
ART. 17
Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România care, potrivit prevederilor Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, îsi exercita
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata nu includ în cererile de finantare/cererile
de rambursare/plata sumele reprezentând taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor
eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritoriala europeana".
ART. 18
(1) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile ramase disponibile la sfârsitul
anului în contul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate
de Autoritate de management si Autoritate nationala, se utilizeaza în anul urmator cu
aceeasi destinatie.
(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru
implementarea proiectelor în cadrul programelor prevazute la art. 4 alin. (3), ramase
disponibile la sfârsitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri
din România, finantati integral din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de
stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizeaza în anul urmator cu aceeasi
destinatie.
(3) Sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea nationala reprezentând
fonduri externe nerambursabile si/sau cofinantare de la bugetul de stat, ramase neutilizate
la sfârsitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România,
altii decât cei prevazuti la alin.
(2) , se utilizeaza de catre acestia în anul urmator cu aceeasi destinatie.
(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite finantati integral din bugetul de
stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale sa
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includa în bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele disponibile din anul
anterior potrivit alin. (2) si (3) si necuprinse în bugetul aprobat pe anul în curs.
(5) Ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Finantelor Publice
sumele conform prevederilor alin. (4), aferente proiectelor implementate de catre acestia
si/sau institutiile finantate integral sau partial din bugetul ordonatorului principal de
credite, precum si fisele actualizate ale proiectelor respective.
(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor
principali de credite, pe baza comunicarilor transmise de catre
acestia, sa aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor respective.
CAP. IV
Plata în avans
ART. 19
(1) În cazul programelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), pentru care
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice îndeplineste rol de Autoritate
de management, se acorda plati în avans din:
a) cofinantarea asigurata de la bugetul de stat pentru beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România;
b) cofinantarea asigurata de la bugetul de stat sau din fondurile externe
nerambursabile aferente programului, în limita disponibilitatii de fonduri de la bugetul de
stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unitatii de plata,
pentru beneficiarii de asistenta tehnica.
(2) În cazul programului prevazut la art. 4 alin. (2), pentru care Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice îndeplineste rol de Autoritate de
management, se acorda plati în avans din:
a) fonduri externe nerambursabile, în
limita disponibilitatii
defonduri
externe nerambursabile existente în conturile Unitatii de plata, pentru
beneficiarii lideri;
b) cofinantarea asigurata de la bugetul de stat sau din fondurile externe
nerambursabile aferente programului, în limita disponibilitatii de fonduri de la bugetul
de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unitatii de plata,
pentru beneficiarii de
asistenta tehnica.
(3) În cazul programelor prevazute la
art. 4 alin. (3) lit. a)-c),
pentru care
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice îndeplineste rol de Autoritate
de management, se acorda plati în avans, din fondurile externe nerambursabile, pentru
beneficiarii lideri din statele partenere la programe si pentru beneficiarii de asistenta
tehnica.
(4) Cuantumul avansului si conditiile de acordare a acestuia se vor stabili în functie
de specificul programului si vor fi prevazute în contractul de finantare.
ART. 20
(1) Pentru
programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b),
sumele
reprezentând plati în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri se
vor deduce integral din valoarea cofinantarii aferente fiecarei cereri de rambursare
transmise de catre acestia, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finantare.
(2) Pentru
programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b),
sumele
reprezentând plati în avans acordate beneficiarilor de asistenta tehnica se vor deduce
prin aplicarea unui procent la valoarea fiecarei cereri de rambursare transmise de catre
acestia din sursa din care au fost acordate sau prin deducerea integrala a valorii
cofinantarii din valoarea fiecarei cereri de rambursare, conform prevederilor
contractelor/deciziilor de finantare.
(3) Pentru
programele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) si
alin. (2),
sumele reprezentând plati
în avans acordate
beneficiarilor lideri/beneficiarilor
parteneri/beneficiarilor de asistenta tehnica se vor deduce prin aplicarea unui procent
la valoarea cererilor de rambursare transmise de catre acestia din sursa din care au fost
acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finantare/documentelor
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programului.
(4) Sumele recuperate din platile în avans acordate în cadrul programelor prevazute la
art. 4 alin. (1) lit. a)-e) si alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau
cofinantare, se utilizeaza pentru continuarea finantarii programului, iar sumele recuperate
din platile în avans provenind din cofinantarea de la bugetul de stat, ramase neutilizate,
se restituie la bugetul de stat dupa închiderea finala a programului, conform prevederilor
art. 8 din
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în
domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(5) Pentru programele prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), platile se realizeaza în
doua sau mai multe transe, dintre care prima se acorda dupa semnarea contractului de
finantare între Autoritatea de management si beneficiarii lideri, iar urmatoarele conform
prevederilor contractului de finantare încheiat cu beneficiarii lideri.
(6) Scopul acordarii platilor în avans este acela de a asigura resursele financiare
necesare începerii derularii contractelor de finantare/cofinantare; aceste sume pot fi
avansate partenerilor în limita si în conditiile stabilite prin contractele/deciziile de
finantare/cofinantare.
(7) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri au obligatia restituirii integrale
sau partiale a avansului acordat în cazul proiectelor pentru care acestia nu justifica
prin cereri de rambursare utilizarea acestuia, conform termenelor si conditiilor
stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante.
(8) Sumele provenind din platile în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor
parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramase
neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta în excedentul bugetului local si vor
fi utilizate în anul urmator cu aceeasi destinatie.
ART. 21
(1) Pentru sumele acordate ca avans si nejustificate potrivit art. 20 alin.
(7)
, autoritatile de management/autoritatile nationale notifica beneficiarii
lideri/beneficiarii parteneri din România cu privire la obligatia restituirii acestora.
(2) În cazul programelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b), în situatia în
care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România nu restituie autoritatilor de
management sumele prevazute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicarii
notificarii, acestea emit decizii de recuperare a avansului, prin care se individualizeaza
sumele de restituit exprimate în moneda nationala. Decizia constituie titlu de creanta si
cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. În titlul de creanta se indica si contul în care beneficiarul trebuie sa
efectueze plata.
(3) Titlul de creanta prevazut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile
lucratoare de la data emiterii.
(4) Împotriva titlului de creanta se poate formula contestatie în termen de 30 de zile
de la data comunicarii, care se depune la autoritatea publica emitenta a titlului de creanta
contestat si nu este supusa taxelor de timbru.
(5) Introducerea contestatiei pe calea administrativa nu suspenda executarea titlului de
creanta.
(6) Debitorii au obligatia efectuarii platii sumelor stabilite prin decizia de
recuperare a prefinantarii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(7) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevazut la
alin. (6) .
(8) Debitorul datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin
titlul de creanta o dobânda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobânzii datorate la
soldul ramas de plata din contravaloarea în lei a sumelor prevazute la alin. (1), din prima
zi de dupa expirarea termenului de plata stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6)
pâna la data stingerii acesteia.
(9) În cazul nerecuperarii sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la
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expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de
recuperare a avansului, autoritatile de management comunica titlurile executorii împreuna
cu dovada comunicarii acestora organelor fiscale competente din subordinea Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, care vor efectua procedura de executare silita, precum
si procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silita,
în temeiul titlurilor executorii, se efectueaza în conturile indicate de organele fiscale
competente. Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare
se vireaza de îndata de catre organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanta.
(11) În vederea încasarii de la debitor a dobânzii prevazute la alin. (8), autoritatile
de management care au emis decizia de recuperare a avansului au obligatia de a calcula
cuantumul acesteia si de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de
creanta si se comunica debitorului.
Dispozitiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzator.
(12)
Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinta a Bancii Nationale a
României în vigoare la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantarii.
(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor
prevazute în titlul de creanta se vireaza conform prevederilor alin.
(10) si se utilizeaza pentru continuarea finantarii programului din care se recupereaza.
ART. 2 2
Autoritatile de management/Autoritatile nationale pot acorda plati în avans catre
contractanti pentru contractele finantate din axele prioritare de asistenta tehnica ale
programelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CAP. V
Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor
obiectivului "Cooperare teritoriala europeana"
ART. 23
(1) Proiectele, precum si activitatile din cadrul axei prioritare de Asistenta tehnica
implementate în cadrul programelor finantate din fonduri externe nerambursabile sunt
considerate actiuni multianuale.
(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice, aferente
proiectelor implementate în cadrul programelor finantate din fonduri externe nerambursabile,
pot fi anuale sau multianuale.
(3) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii fiecarui
program al obiectivului "Cooperare teritoriala europeana" se stabilesc potrivit Deciziei
Comisiei Europene de adoptare a programului si se reflecta în anexa la bugetul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pâna la aprobarea de catre Comisia
Europeana a programului, creditele de angajament si creditele bugetare necesare pentru
asigurarea cheltuielilor aferente actiunilor pregatitoare, care se încadreaza în prevederile
regulamentelor europene, pot fi stabilite având în vedere aprobarea de catre Guvern a
programului respectiv.
(5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de
Autoritate de management/Autoritate nationala, efectueaza angajarea, lichidarea, ordonantarea
si plata cheltuielilor în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana",
în limita creditelor prevazute la alin. (3) si (4).
(6) Autoritatea de management/Autoritatea nationala are responsabilitatea efectuarii
reconcilierii contabile, respectiv punerea de acord a înregistrarilor din conturile sale
contabile si cele ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, pentru operatiunile
gestionate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritoriala europeana".
CAP. VI
Controlul de prim nivel
ART. 2 4
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(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România ai unui proiect finantat
din fonduri externe nerambursabile în cadrul obiectivului "Cooperare teritoriala
europeana" au obligatia sa solicite efectuarea controlului de prim nivel.
(2) Controlul de prim nivel se realizeaza prin proceduri care cuprind verificari
administrative referitoare la fiecare operatiune efectuata de beneficiar si
verificari la fata locului ale operatiunilor.
(3) Verificarile acopera aspecte administrative, financiare si fizice ale
operatiunilor.
(4) Prin controlul de prim nivel se asigura ca:
a) bunurile, serviciile si/sau lucrarile care fac obiectul finantarii si
cofinantarii au fost furnizate/realizate efectiv;
b) cheltuielile declarate de beneficiari au fost platite;
c) cheltuielile au fost realizate cu respectarea legislatiei europene si nationale
aplicabile, în conformitate cu prevederile programului operational si cu conditiile de
acordare a finantarii pentru proiectul în cauza;
d) cheltuielile sunt rezonabile, justificate si în conformitate cu principiile
managementului financiar eficient;
e) cheltuielile sunt identificabile si verificabile, înregistrate în contabilitatea
beneficiarului/partenerilor în conformitate cu legislatia nationala si procedura aplicata.
(5) Frecventa si gradul de acoperire a verificarilor la fata locului sunt proportionale
cu suma contributiei publice pentru o operatiune si cu nivelul de risc identificat prin
astfel de verificari si prin audituri efectuate de catre autoritatea de audit pentru
sistemul de gestiune si control, în ansamblu.
(6) Verificarile la fata locului ale operatiunilor individuale pot fi realizate
pe baza unui esantion.
(7) Controlul de prim nivel se concretizeaza în validarea cheltuielilor eligibile si
stabilirea cheltuielilor neeligibile, declarate de beneficiarii lideri/beneficiarii
parteneri din România, pentru partile de proiect implementate.
(8) Nicio cheltuiala nu va fi rambursata beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri
din România în lipsa efectuarii controlului de prim nivel.
CAP. VII
Pastrarea documentelor, control, audit, nereguli
ART. 25
(1) Controlul financiar preventiv si auditul intern al fondurilor externe nerambursabile
si al celor aferente cofinantarii/platilor în avans se exercita la nivelul Autoritatii de
management/Autoritatii nationale/beneficiarilor de asistenta tehnica si Unitatii de plata,
în conformitate cu legislatia în vigoare si cu normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonante.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se
exercita asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul Unitatii de plata, Autoritatii
de management/ Autoritatii nationale în vederea gestionarii financiare a programelor
finantate în cadrul obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", cu exceptia proiectelor
de operatiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea nationala
are calitatea de beneficiar.
ART. 2 6
(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/ beneficiarii de asistenta
tehnica au obligatia îndosarierii si pastrarii în bune conditii a tuturor
documentelor aferente proiectului, conform prevederilor regulamentelor, programelor
si legislatiei nationale.
(2) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenta tehnica au
obligatia de a asigura accesul neîngradit al autoritatilor nationale cu atributii de
verificare, control de prim nivel, control si audit, al serviciilor Comisiei Europene, al
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Curtii Europene de Conturi, al reprezentantilor serviciului specializat al Comisiei
Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifrauda - OLAF, precum si reprezentantilor
Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF, în limitele competentelor ce le revin, în
cazul în care acestia efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita
declaratii, documente, informatii.
ART. 2 7
(1) Autoritatea de management/Autoritatea nationala este responsabila de recuperarea
creantelor bugetare de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, rezultate
din nereguli în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente
obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", conform prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele reprezentând debite recuperate de autoritatile de management/Autoritatile
nationale de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, cuvenite bugetului
de stat, se vireaza în bugetele din care au fost efectuate initial platile, reconstituind
cheltuielile efectuate din acestea, astfel:
a) în contul de cheltuieli bugetare corespunzator, în situatia în care sumele
încasate corespund unor plati efectuate în anul curent;
b) în contul de cheltuieli bugetare - titlul 85 "Plati efectuate în anii
precedenti si recuperate în anul curent", în situatia în care sumele încasate corespund
unor plati efectuate în anii anteriori.
(3) Sumele reprezentând debite recuperate de autoritatile de management de la
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri, cuvenite bugetului Uniunii Europene, se
utilizeaza pentru continuarea finantarii programelor pâna la închiderea acestora.
CAP. VIII
Dispozitii finale
ART. 2 8
În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prin
ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului
finantelor publice si ministrului fondurilor europene, se aproba normele metodologice de
aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Sevil Shhaideh
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul fondurilor europene,
Marius Nica
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Bucuresti, 19 august 2015.
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