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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor

europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

Având în vedere necesitatea:

— alinierii tratamentului încălcărilor legislației în domeniul achizițiilor publice și flexibilizării nivelului corecțiilor financiare

în conformitate cu prevederile noului Ghid pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru

cheltuielile finanțate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziție publică,

aprobat prin Decizia CE nr. C (21.031) 9.527/19.12.2013;

— corelării prevederilor ordonanței de urgență cu modificările și completările aduse prin decizia Comisiei Europene;

— adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât de către

beneficiari publici/privați, cât și de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene;

— acordării posibilității ca autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene să nu aplice corecții financiare

pentru neregulile care nu au niciun potențial impact financiar;

— evitării aplicării unor corecții excesive stabilite în urma identificării de nereguli în aplicarea legislației comunitare și

naționale privind achizițiile publice,

ținând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor

europene,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare

a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind măsuri pentru

asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a

fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile cu

competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația

aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de

către beneficiari, în situația în care constată cel puțin una din

abaterile prevăzute în anexa care face parte integrantă din

prezenta ordonanță de urgență, în raport cu:

a) reglementările naționale în vigoare în domeniul achizițiilor

publice;

b) reglementările comunitare aferente programelor cărora le

sunt aplicabile alte prevederi decât Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și

completările ulterioare;

c) procedurile sau instrucțiunile specifice de achiziții

aplicabile beneficiarilor privați, alții decât autoritățile

contractante.”

2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc patru noi

alineate, alineatele (3

1

)—(3

4

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Ratele reducerilor procentuale aplicate conform

prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3

2

) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind

procedurile de achiziție prevăzute în anexă sunt cele care au

fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activității de

verificare/control/audit. Pentru alte abateri care nu sunt definite

în anexă autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor

europene aplică reduceri procentuale în concordanță cu

principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin

analogie cu abaterile identificate în anexă.

(3

3

) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor privind

procedurile de achiziție de natură formală, care nu au niciun

potențial impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale.

Situațiile care pot fi constatate ca fiind fără impact financiar sunt

prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei

ordonanțe de urgență.

(3

4

) În cazul în care, pentru același contract de achiziție

verificat, se constată existența mai multor abateri privind regimul

achizițiilor pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale

prevăzute în anexă, se va aplica valoarea cea mai mare a

reducerii procentuale propuse.”

3. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27. — (1) În cazul în care se constată nereguli

determinate de abaterile prevăzute în anexă, în aplicarea de

către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziție,

în raport fie cu reglementările naționale în vigoare în domeniul

achizițiilor publice, fie cu reglementările comunitare aferente

programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele

ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu

modificările și completările ulterioare, fie cu procedurile

specifice/instrucțiunile de achiziții aplicabile beneficiarilor privați,

se emit note de constatare a neregulilor și de stabilire a

corecțiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a

prevederilor art. 20 și 21.

(2) Valoarea creanței bugetare se determină prin aplicarea

de corecții financiare ale căror rate sunt stabilite prin hotărâre a

Guvernului.

(3) Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea

prevederilor privind procedurile de achiziție, care nu au niciun
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impact financiar, nu se aplică corecții financiare. Situațiile care

pot fi constatate ca fiind fără impact financiar sunt prevăzute în

normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de

urgență.

(4) În cazul în care, pentru aceeași procedură de achiziție

sau pentru același contract, se constată mai multe nereguli,

ratele de corecție financiară nu se cumulează, fiind aplicabilă

exclusiv rata cea mai mare a corecției financiare.

(5) Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexă,

autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene

aplică corecții financiare, în concordanță cu principiul

proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu

abaterile identificate în anexă.”

Art. II. — Anexa „Corecțiile/Reducerile financiare aplicabile

cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene

și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora în caz de

nerespectare a reglementărilor privind achizițiile, cu excepția

achizițiilor derulate de beneficiarii Programului Național de

Dezvoltare Rurală 2007—2013” la Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente

acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de

urgență.
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PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanțelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, 

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

București, 26 iunie 2014.

Nr. 47.

ANEXĂ
(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011)

Abateri de la respectarea normelor în materie de achiziții 

pentru care se aplică reduceri procentuale/corecții financiare

PARTEA 1 

Achiziții publice

A) Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislația națională privind achizițiile

publice pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Nr. 

crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

1. Nepublicarea unui anunț de participare

2. Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii

3. Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a

candidaturilor (din partea potențialilor ofertanți)

4. Potențialii ofertanți/candidați au la dispoziție un termen prea scurt pentru obținerea documentației de atribuire.

5. Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a

candidaturilor

6. Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț

de participare
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EVALUAREA OFERTELOR
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Nr. 

crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

7. În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul apărării sau al securității naționale pentru care se

aplică prevederile Directivei 2009/81/CE/legislației naționale și nu este elaborată o justificare adecvată pentru

nepublicarea unui anunț de participare

8. În anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire nu sunt menționate criteriile de selecție și/sau criteriile de

atribuire, după caz.

9. Prin anunțul de participare sau prin documentația de atribuire sunt stabilite criterii de selecție/atribuire ilegale și/sau

discriminatorii.

10. Criteriile de selecție nu sunt nici în legătură și/sau nu sunt proporționale cu obiectul contractului.

11. Specificații tehnice discriminatorii

12. Definirea insuficientă a obiectului contractului

Nr. 

crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

1. Modificarea substanțială a contractului în raport cu anunțul de participare sau cu documentația de atribuire

2. Reducerea obiectului contractului

3. Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare

substanțială a condițiilor inițiale ale contractului, fără o procedură competitivă în cazul în care nu au fost respectate

următoarele condiții):

— o situație de urgență care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil;

— o circumstanță neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor suplimentare.

4. Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depășește limita fixată de dispozițiile legale aplicabile

Nr. 

crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

1. Modificarea criteriilor de selecție după deschiderea ofertelor, determinând selectarea incorectă a unui participant

2. Modificarea criteriilor de selecție după deschiderea ofertelor, determinând respingerea incorectă a unui participant

3. Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecție sau atribuire ilegale

4. În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenței și al tratamentului egal

5. Modificarea unei oferte în cursul evaluării

6. Negocierea în cursul procedurii de atribuire

7. Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în urma căreia condițiile enunțate în anunțul

de participare sau în documentația de atribuire au fost modificate substanțial

8. Respingerea unei oferte cu preț neobișnuit de scăzut

9. Conflictul de interese

IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
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B) Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislației în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene

În conformitate cu prevederile legislației europene și ale jurisprudenței Curții Europene de Justiție în cazul contractelor

pentru care aplicarea directivelor din domeniul achizițiilor publice nu este obligatorie sau este parțial obligatorie și se constată

abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice autoritățile cu competențe în gestionarea

fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecțiile financiare prevăzute la lit. a).

PARTEA a 2-a

Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, 

care nu au calitatea de autoritate contractantă 

conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor unor 

ghiduri/instrucțiuni privind achizițiile, în situația în care acestea sunt parte integrantă 

din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanțare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene 

nr. 1.050/2012
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Nr. 

crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

1.

Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență

2.

Contracte de achiziții (acte adiționale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără competiție adecvată,

în absența unei urgențe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute

3.

Aplicarea unor criterii de calificare și selecție și/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale

4.

Încălcarea principiului tratamentului egal

Nr. 

crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

1. Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la publicarea procedurii

simplificate

2. Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului

3. Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicității, eficacității

și eficienței

PARTEA a 3-a

Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, 

care nu au calitatea de autoritate contractantă 

conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor 

Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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DEPARTAMENTUL

PENTRU ENERGIE

Nr. 404 din 15 mai 2014

MINISTERUL

FINANȚELOR PUBLICE

Nr. 814 din 17 iunie 2014

MINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI, PROTECȚIEI

SOCIALE ȘI

PERSOANELOR

VÂRSTNICE

Nr. 793 din 22 mai 2014

O R D I N

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2014 pentru Societatea Comercială 

„Filiala de Distribuție a Energiei Electrice 

Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin

Legea nr. 47/2014, 

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013

privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie, cu modificările

ulterioare, ale art. 15 alin. (3

1

) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice

centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum

și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor

Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget

și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice

emit următorul ordin:

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru

Societatea Comercială „Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica

Distribuție Transilvania Sud” — S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă

din prezentul ordin.

p. Ministrul delegat

pentru energie,

Borbély Károly,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru

buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecției sociale și

persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb
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ANEXĂ*)

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială „Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A.

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2014
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*) Anexa este reprodusă în facsimil. 

– mii lei –

0 3 4

I. 1 733.115
1 2 719.290

a) subven ii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3
b) transferuri, cf.  prevederilor legale  în  vigoare 4

2 5 13.825
3 6

II 7 620.569
1 8 611.245

A. 9 323.686
B. 10 25.398
C. 11 121.671

C0 Cheltuieli de natur  salarial (Rd.13+Rd.14) 12 94.475
C1 ch. cu salariile 13 82.826
C2 bonusuri 14 11.649
C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 16

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 
organe de conducere si control, comisii si comitete

17 1.750

C5 cheltuieli cu asigur rile i protec ia social , 
fondurile speciale i alte obliga ii legale 18 25.446

D. 19 140.490
2 20 9.324
3 21

III 22 112.546
IV 23 24.015

V 24 88.531
1 25 5.627

2 26
3 27

4

28
5 29

6 30 82.904

7

31 6.902

INDICATORI Nr. 
rd.

BUGET       
an 2014

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare

Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilit i fiscale prev zute de 
lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden i
Constituirea surselor proprii de finan are pentru 
proiectele cofinan ate din împrumuturi externe, precum 

i pentru constituirea surselor necesare ramburs rii 
ratelor de capital, pla ii dobânzilor, comisioanelor i 
altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartiz ri prev zute de lege
Profitul contabil r mas dup  deducerea sumelor de la 
Rd. 25, 26, 27, 28, 29

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL R MAS DUP  DEDUCEREA 
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Participarea salaria ilor la profit în limita a 10% din 
profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 
baz  mediu lunar realizat la nivelul operatorului 
economic în exerci iul  financiar de referin  
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INDICATORI Nr. 
rd.

BUGET       
an 2014

1 2

8

32 44.903

a) 33

b) 33a

c) 34 44.903

9
35 38.001

VI 36

VII 37
a) 38
b) 39
c) 40
d) 41
e) 42

VIII 43 243.137
1 44

aloca ii bugetare aferente pl ii angajamentelor din 
anii anteriori 45

IX 46 243.137
X 47

1 48 1.874
2 49 1.874

3
50 4.201

4
51 3.683

5 52 384

6
53

7 54 846
8 55
9 56 7.230

 cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestarile de servicii

Pl i restante

cheltuieli cu reclama si publicitate

Minimum 50% v rs minte la bugetul de stat sau local în 
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 
actionarilor, în cazul societ ilor/ companiilor na ionale 

i societ ilor cu capital integral sau majoritar de stat, 
din care: 
   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor ac ionari

Profitul nerepartizat pe destina iile prev zute la Rd.31 - 
Rd.32 se repartizeaz  la alte rezerve i constituie surs  
proprie de finan are
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din 
care

Nr.mediu de salaria i total
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoan ) 
determinat pe baza cheltuielilor de natur  salarial   
(Rd.12/Rd.49)/12*1000
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 
cheltuielilor cu salariile (lei/persoan )  
(Rd.13/Rd.49)/12*1000
Productivitatea muncii în unit i valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoan ) (Rd.2/Rd.49)
Productivitatea muncii în unit i fizice pe total personal 
mediu (cantitate produse finite/ persoan )

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        
(Rd.7/Rd.1)x1000

Crean e restante

alte cheltuieli
SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR, din care:

Aloca ii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTI II
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului
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