ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat,
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea
art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin
preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
Având în vedere prevederile:
•

Regulamentul (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit;
• Regulamentul (CE) nr.498/2007 al COMISIEI de stabilire a unor norme
detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1198/2006 al
Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;
Ţinând cont de:
• situaţia financiară actuală care afectează potenţialii beneficiari ai
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013(POP);
• greutăţile pe care le întâmpină potenţialii beneficiari în ceea ce priveşte
asigurarea contribuţiei proprii, respectiv obţinerea de credite bancare
pentru implementarea proiectelor;
• necesitatea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene şi
implicit derularea unor proiecte viabile;
• necesitatea dezvoltării zonelor pescăreşti şi a încetinirii declinului
sectorului pescăresc prin crearea de investiţii noi şi implicit crearea de
noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor socio- economice (Axa
4 din Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013);
• consecinţele negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă,
respectiv gradul foarte redus de accesare a fondurilor comunitare
alocate prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 şi
imposibilitatea accesării şi implementării Axei 4 „Dezvoltarea zonelor
pescăreşti” din acelaşi program, care au ca efect dezangajarea sumei
de 71,97 miloane Euro (75% din FEP şi 25% din bugetul naţional).
• de asemenea, urgenţa adoptării prezentului act normativ constă în
evitarea pierderii finanţării europene prin rezilierea contractelor de
finanţare, ca o consecinţă a imposibilităţii suportării de către beneficiarii
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privaţi ai proiectelor depuse pe măsurile din P.N.D.R., a efortului
financiar suplimentar rezultat din acoperirea diferenţelor nefavorabile de
curs valutar. Acestea provin din valoarea diferită a ajutorului public
nerambursabil la momentul previzionării bugetului proiectului ce face
obiectul contractului exprimat în euro şi lei, faţă de costurile finale,
şi având în vedere faptul că cele menţionate mai sus vizează interesul
public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi
amânată,
În temeiul prevederilor art.115 alin.(4) din Constituţia României,
republicată
GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă
Art.I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi
a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul
pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de
garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de
garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25
iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 13 după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu
următorul cuprins:
„f1) sumele necesare finanţării diferenţei nefavorabile de curs valutar
aferentă plăţilor efectuate de către beneficiarii privaţi ai P.N.D.R. către furnizori
pentru achiziţiile de utilaje şi/sau echipamente contractate în euro, în limita de
până la 15% din valoarea iniţială a contractului în lei.”
2. Alineatul (1) al articolului 221 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 221 - (1) Pentru schema de inginerie financiarã, astfel cum este
prevãzutã la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei
din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit, gestionarul schemei de inginerie financiarã acordã garanţii
beneficiarilor, în vederea obţinerii unui credit bancar pentru cofinanţarea
proiectelor contractate, pentru mãsurile: 1.3 Investiţii la bordul navelor şi
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selectivitate, 1.4 Pescuitul de coastã la scarã redusã, 1.5 Compensaţii
socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2
Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea şi comercializarea peştelui, 3.1
Acţiuni colective, 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adãposturi, 4.1
Dezvoltarea zonelor pescăreşti".
3.După art.225 se introduc patru noi articole, art.226, art.227, art.228 şi
art.229, care vor avea următorul cuprins:
„Art.226 -(1) M.A.D.R., prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de
Management pentru POP, acordă un avans grupurilor locale de acţiune
selectate potrivit legii, în limita a maxim 30.000 euro, necesar acoperirii din
cheltuielile de funcţionare, în vederea implementării strategiilor de dezvoltare
locală integrată, cu prezentarea unei scrisori de garanţie.
(2)În scopul facilitării accesului la sprijinul finanţat prin Programul Operţional
pentru Pescuit 2007-2013, denumit în continuare POP, Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A poate acorda
scrisori de garanţie în favoarea, M.A.D.R., prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management pentru POP denumită în continuare MADR-DGPAMPOP, beneficiarilor care prezintă contracte de finanţare încheiate cu MADRDGP-AMPOP pentru implementării strategiilor de dezvoltare locală integrată.
(3)Valoarea scrisorii de garanţie acordate de fondul de garantare fiecărui
beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului menţionat la alin.(1).
Art.227 (1) - M.A.D.R., prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de
Management pentru POP, realocă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A sume din schema de inginerie
financiară, a cărui gestionar este, prin încheiere unui act adiţional la contractul
de servicii(convenţia de finanţare).
(2)M.A.D.R., prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru
POP va solicita informaţii privind scrisorile de garanţie acordate de Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A,- IFN,
şi se va asigura că fondurile alocate din schema de inginerie financiară sunt
administrate în mod corect şi eficient.
(3)În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiari ai scrisorilor de
garanţie prevăzute la art. 226 sunt entităţi care nu desfăşoară activităţi
generatoare de venituri din activităţi economice directe, respectiv grupurile de
acţiune locală (FLAG-uri), care sunt parteneriate locale alcătuite din
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice, ai sectorului privat şi ai
societăţii civile, constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
(4)Sumele realocate din schema de inginerie financiară pot fi utilizate exclusiv
pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanţat din POP,
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menţionaţi la art.226, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5
ori.
(5)Sumele realocate din schema de inginerie financiară, dobânzile aferente
acestora precum şi comisioanele de garantare încasate pentru emiterea
scrisorilor de garanţie sunt utilizate de fondul de garantare pentru acoperirea
riscului asumat pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului
finanţat din POP prevăzuţi la art. 226 .
(6)Valoarea creanţelor recuperate amiabil reprezintă venit al schemei de
inginerie financiară şi reîntregesc sumele alocate.
Art.228 (1)-Nivelul comisioanelor de garantare datorate Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A de către
beneficiarii garanţiilor în scopul implementării strategiilor de dezvoltare locală
integrată se stabileşte de către gestionarul schemei de inginerie financiară,
conform normelor interne de administrare a riscului.
(2)Comisionul se încasează de către Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A o singură dată pentru întreaga
sumă, la data acordării scrisorii de garanţie
(3)Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de
garanţie
sunt
venituri
ale
schemei
de
inginerie
financiară.
Art.229 -(1)Creanţele Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A rezultate din scrisorile de garanţie, executate de
MADR-DGP-AMPOP, au regim de creanţă fiscală.
(2)În cazul FLAG-urilor, biletul la ordin este emis de către FLAG în favoarea
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –
S.A şi avalizat de către reprezentantul legal/membrii consiliul director al
asociaţiei, iar acesta reprezintă titlu executoriu.
(3) Biletul la ordin prevăzut la alin.(2) este stipulat fără protest, cu scadenţa la
vedere, de valoare egală cu suma garantată şi este emis în favoarea Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A.
(4) Plata sumei reprezentând valoarea, în cazul neexecutării obligaţiilor, sau
diferenţa de valoare, în cazul executării parţiale a obligaţiilor, aferentă scrisorii
de garanţie, comunicată prin cererea de executare de către MADR-DGPAMPOP, va fi efectuată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la
data primirii cererii de executare şi a documentelor justificative.
(5)Biletul la ordin menţionat la alin. (2) va fi transmis de către Fondul Naţional
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A, Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumei plătite efectiv de către MADRDGPAMPOP, în vederea executării silite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Odată cu transmiterea biletului la ordin,
fondul de garantare va indica suma de recuperat, precum şi data scadenţei
acesteia.
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(6)Pentru neplata la scadenţa înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate
prin acesta, beneficiarul debitor datorează obligaţii fiscale accesorii care vor fi
calculate şi comunicate de către organele fiscale competente ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(7)Sumele încasate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit
procedurilor reglementate la alin. (5) şi (6) au următoarea destinaţie:
a)venituri ale bugetului de stat pentru componenta de cofinanţare publică;
b)reîntregirea sumelor alocate programului din prefinanţarea şi/sau
contribuţia financiară a Comunităţii Europene.”
Art.II. Modelul solicitării de acordare a scrisorii de garanţie, al scrisorii de
garanţie şi al cererii de executare a scrisorii de garanţie pentru restituirea
avansului vor fi prevăzute în anexelela contractul de servicii privind gestionarea
schemei de inginerie financairă încheiat cu Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A, care urmează a fi amendat
printr-un act adiţional.
Art.III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va modifica şi
completa în mod corespunzător Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul
european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi
a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul
pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de
garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de
garantare, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
Victor Viorel PONTA
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74 /2009 privind
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a
datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală,
Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de
creditare de către fondurile de garantare
Secţiunea a- 2-a Motivul emiterii actului normativ
Prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
1.Descrierea
situaţiei actuale fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru
pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din
Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile
de garantare, cu modificările şi completările ulterioare, s-a creat cadrul legal care a
permis construcţia instituţională pentru derularea Fondului european de garantare
agricolă (FEGA), Fondului european agricol de dezvoltare rurală (FEADR) şi a Fondului
European pentru pescuit (FEP).
Prin acest act normativ s-au reglementat unitar fluxurile financiare privind
gestionarea sumelor provenite din fondurile mai sus enunţate, în conformitate cu
prevederile bugetare naţionale, în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a
fondurilor comunitare.
I. În vederea acordării sprijinului financiar pentru dezvoltare rurală din Fondul
european agricol de dezvoltare rurală (FEADR), reglementat prin Regulamentul (CE)
al Consiliului nr. 1698/2005, a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) 2007 – 2013 prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.381 din 16 iulie
2008.
Principiul care stă la baza acordării sprijinului public prin intermediul Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi reprezintă cofinanţarea de la bugetul
UE şi bugetul de stat.
Contribuţia maximă publică, precum şi ratele de cofinanţare de la bugetul UE pentru
fiecare grup coerent de măsuri cu obiective specifice (axă) sunt stabilite in PNDR
conform Regulamentului nr. 1698/2005. În acest sens, precizăm că pentru axele 1,
3, Leader şi Asistenţă Tehnică, rata contribuţiei UE este de 80%, iar pentru axa 2
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este de 82%, planul financiar incluzând alocarea publică şi alocarea de la bugetul UE
pentru fiecare măsură în parte, pentru întreaga perioadă de programare.
Beneficiarii privaţi ai proiectelor depuse pe măsurile de investiţii din PNDR, în
contextul economico-financiar intern şi extern, au semnalat Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale diferite dificultăţi în derularea implementării proiectelor, iar unul din
factorii ce influenţează nefavorabil situaţia financiară a beneficiarilor este suportarea
diferenţelor de curs valutar nefavorabil, dintre valoarea ajutorului public
nerambursabil ce face obiectul contractului exprimat în euro şi lei, raportat la
momentul previzionării bugetului proiectului faţă de costurile finale.
Astfel, începând cu data de 3 august 2012, pe agenda discuţiilor avute între
reprezentanţii MADR şi ai Comisiei Europeane s-a aflat şi problematica legată de
pierderile suferite de beneficiarii privaţi ai PNDR care au achiziţii de echipamente şi
utilaje contractate de la furnizori în euro. Reprezentanţii Comisiei Europene au fost de
acord cu propunerea părţii române, respectiv diminuarea pierderilor datorate
diferenţei nefavorabile de curs valutar, în limita de până la 15%, prin posibilitatea
revizuirii proiectelor în derulare şi nefinalizate, încheindu-se în acest sens acte
adiţionale la contractele de finanţare. Astfel, suma în Euro din bugetul indicativ al
proiectelor va rămâne neschimbată, urmând a fi modificată doar suma în lei,
respectându-se rata intensităţi sprijinului acordat.
APDRP a analizat situaţiile cu privire la contractele încheiate în perioada 2008-2010.
În urma acestei analize s-a constatat că dintr-un număr de 1551 contracte în
derulare cu achiziţii finalizate în valoare de 592.699.649 euro, 434 contracte au avut
achiziţii în euro, valoarea lor fiind de 217.072.952 euro, reprezentând aproximativ
37% din totalul valorii contractelor încheiate în perioada precizată mai sus.
La această dată sunt în derulare 2460 contracte pe măsurile 121, 123, 312, 313 în
valoare de 1.531.303.746 euro cu un rest de plată de 1.191.388.000 euro.
Extrapolând datele menţionate, rezultă că valoarea achiziţiilor externe pentru toate
contractele în derulare ar fi de aproximativ 612.521.000 euro.
Luând în considerare valoarea celui mai mic curs valutar de la momentul contractării,
respectiv 4,0715 lei/euro (2009) şi a celui mai mare curs la care se va plăti 4,6000
lei/euro (2012), rezultă o pierdere aferentă decontărilor acestor achiziţii de către
beneficiari de 374.082.000 lei, respectiv cca 15% din valoarea iniţială a contractelor
(612.521.000 euro x 4,0715 lei/euro x 15% = 374.082.000 lei).
Din suma de 374.082.000 lei, aferentă unui număr de aproximativ 500 de proiecte,
partea de cofinanţare naţională (20%) este de 74.816.400 lei (cca.
16.264.435 euro, la cursul 4,6000 lei/euro), iar diferenţa de 80% fiind
suportată din FEADR.
Având în vedere faptul că în perioada următoare se vor încheia contracte de finanţare
pe măsurile de investiţii, de aproximativ 900.000.000 euro cu decontări începând cu
primul trimestru al anului 2013, este oportună luarea unor măsuri pentru acoperirea
diferenţelor nefavorabile de curs valutar.
II. Prin Fondul European pentru Pescuit se acordă finanţare nerambursabilă pentru
beneficiarii Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, conform prevederilor
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Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit.
Prin sprijinirea Grupurilor de Acţiune Locală pentru Pescuit (FLAG) se are în vedere
dezvoltarea zonelor pescăreşti prin implementarea strategiilor de dezvoltare locală
integrată, ceea ce contribuie implicit şi la creşterea gradului de absorbţie a F.E.P.
Neacordarea sprijinului necesar implementării strategiilor de dezvoltare locală, ar
determina o creştere semnificativă a riscului de nu se contracta suma de 71,97
milioane Euro prevăzută în Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, fapt ce
ar duce la dezangajarea sumei respective de către Comisia Europeana.
Din anul 2010 în cadru Axei prioritare 2 a POP 2007-2013 a fost implemetată
schemă de inginerie financiară, care priveşte acordarea de garanţii la credite pentru
beneficiarii selectaţii, conform Regulamentul (CE) nr.498/2007 al COMISIEI
de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a
Regulamentul (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit.
Gestionarul este Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A, care garantează până la 80% din
finanţarea acordată beneficiarilor de către o instituţie bancară şi până
la valoarea de2,5 milione euro(Conform Comunicării Comisiei Europene
C155/02/2008 privind criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o
garanţie).
Precizăm faptul că , în lumina prevederilor actualei legislaţii, în contul sumelor alocate
în cadrul schemei de inginerie financiară se pot acorda doar garanţii în vederea
obţinerii unui credit bancar pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor
contractate, fără a exista posibilitatea emiterii de scrisori de garanţie pentru restituirea
avansului în favoarea beneficiarilor proiectelor finanţate din POP 2007-2013.
Ţinând cont de:
 situaţia financiară actuala care afectează mediul economic, inclusiv potenţiali
beneficiari ai Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013(POP) ;
 necesitatea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene şi implicit
derularea unor proiecte sustenabile pentru sectorul pescăresc;
 necesitatea dezvoltării zonelor pescăreşti şi a încetinirii declinului sectorului
pescăresc prin crearea de investiţii noi şi implicit crearea de noi locuri de muncă şi
îmbunătăţirea condiţiilor socio - economice;
 consecinţele negative ale neadoptării prezenţei ordonanţe de urgenţă, respectiv
gradul foarte redus de accesare a fondurilor comunitare alocate Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 şi imposibilitatea accesării şi implementării
Axei 4 „Dezvoltarea zonelor pescăreşti”, care are ca efect dejangajarea sumei de
71,97 milioane Euro(75% din FEP si 25% din bugetul national) în situaţia în care
angajamentele legale nu vor prevede modificările pe care le propunem prin
prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceste angajamente au ca termen limită
31.12.2013;
Neadoptarea prezentului act normativ duce la imposibilitatea implementării
strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor pescăreşti, ceea ce determină pierderea
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sumei de 71,97 milioane Euro ( 75% FEP si 25% din bugetul national) şi continuarea
declinului zonelor pescăreşti.

2. Schimbări
preconizate

Având în vedere faptul că prevederile menţionate mai sus vizează interesul public şi
constituie situaţie extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,
considerăm că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.115 alin.(4) din Constituţia
României pentru elaborarea şi promovarea prezentului proiect de ordonanţă de
urgenţă.
I. Prin promovarea prezentului act normativ este reglementată finanţarea diferenţei
nefavorabilă de curs valutar aferentă plăţilor efectuate de către beneficiarii privaţi ai
PNDR către furnizori pentru achiziţiile de utilaje şi/sau echipamente contractate în
euro, în limita de până la 15% din valoarea iniţială a contractului în lei;
II. Prin Axa prioritară 4 a POP 2007-2013 se implementează strategiile de dezvoltare
locală integrată a zonelor pescăreşti de către Grupurile de Acţiune Locală pentru
Pescuit (FLAG) a căror finanţare se face din cadrul Axei 4. Implementarea acestor
strategii va diminua declinul sectorului pescăresc şi se va crea posibilitatea pentru
reconversia profesională a populaţiei zonelor afectate de schimbările din acest sector,
precum şi asigurarea de venituri alternative din activităţi, altele decât pescuitul.
Autoritatea de Management a POP propune sprijinirea funcţionării Grupurilor Locale
de Acţiune pentru Pescuit (FLAG) care implementează strategiile de dezvoltare
aferente zonelor vizate, în aceleaşi condiţii ca şi sprijinul acordat parteneriatelor
public-private, iar pentru garantarea avansului Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii –S.A va emite scrisorii de
garanţiie respectand un mecanizm deja utilizat de către acesta.
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii –S.A a încheiat cu MADR-DGP-AMPOP un contract de servicii
prin care gestionează şi garantează până la 80% din finanţarea
acordată beneficiarilor(care au un contract de finanţare nerambursabilă
din FEP prin POP 2007-2013)de către o instituţie bancară şi până la
valoarea de2,5 milione euro.
Contribuţia totala alocată pentru Axa Prioritară 4 a POP 2007-2013 este de 71,97
milioane Euro ( 75% din FEP 25 % din bugetul national).
Prin sprijinul acordat Grupurilor de Acţiune Locală pentru Pescuit (FLAG-urilor) se
urmăreşte creşterea gradului de accesare a fondurilor europene şi implicit
dezvoltarea zonelor pescăreşti şi adăugarea de plus valoare produselor din sectorul
pescăresc.
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi situaţia socio-economică,
coroborat cu existenţa unei alocări substanţiale de fonduri comunitare pentru Axa
prioritară 4 din carul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, este
necesară modificarea şi completarea prevederilor O.U.G. nr.74/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, astfel ca gestionarul schemei de inginerie financiară să
poată acorda scrisori de garanţii, pentru avansuri acordate beneficiarilor măsurii 4.1
Dezvoltarea zonelor pescăreşti din cadrul Axei prioritare 4 a Programului Operaţionale
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pentru Pescuit 2007-2013.
Secţiunea a- 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social
Pe cale de consecinţă, trebuie luate măsuri în vederea
diminuării riscului dejangajării sumei de 71,97 milioane
Euro.
Astfel, prin sprijinirea Grupurilor de Acţiune Locală pentru
Pescuit (FLAG-urilor) din zonele pescăreşti, se vor putea
identifica noi resurse sustenabile pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în zonele în
care sunt implementate strategiile selectate, care vor duce
la diversificarea activităţilor prin promovarea unor locuri de
muncă multiple pentru pescari, respectiv, crearea unor
locuri de muncă suplimentare în afara celor din sectorul
pescăresc şi asigurarea de venituri alternative.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
-mii lei –
Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal

Anul
Următorii 4 ani
curent
2
3
4
5 6

Media
pe 5 ani
7
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(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţiiNu necesita suplimentarea
bugetului pe anul 2013 !!!!!!
Secţiunea a -5Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prevederilor proiectului de act normativ:
prezentei ordonanţe, Ministerul Agriculturii şi
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate
Dezvoltării Rurale va modifica şi completa în mod
corespunzător Ordinul ministrului agriculturii şi
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ.
dezvoltării rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009
vederea implementării noilor dispoziţii.
privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricolă, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru
pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de
stat,
privind
gestionarea
fondurilor
nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de
stat aferente programului de colectare şi
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii
comune în domeniul pescuitului şi a programului
de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea
nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricolă,
prin preluarea riscului de creditare de către
fondurile de garantare, cu modificările și
completările ulterioare.
2.Conformitatea proiectului de act normativ cu Nu este cazul
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare.

Direcţia Generală pentru Pescuit - AM POP asigură
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a gestionarea Fondului European pentru Pescuit,
actelor normative comunitare.
conform legislaţiei comunitare în vigoare,
respectiv Regulamentul Consiliului (CE) nr.
6

1198/2006 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr.
498/2007.
4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
5.Alte
acte
normative
şi/sau
documente
internaţionale din care decurg angajamente.
6. Alte informaţii
Secţiunea a - 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii Nu este cazul
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme
implicate.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.
3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice Nu este cazul
locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative.
4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, Nu este cazul
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a - 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act normativ.
2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice.
3. Alte informaţii
Secţiunea a-8-a Măsuri de implementare
1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor existente.
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, pe care îl supunem
spre adoptare.
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