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ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iunie 2009
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru
pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile
alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în
domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul
pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre
fondurile de garantare
(la data 04-apr-2011 actul a fost referinte de aplicare Norme Metodologice din 2011 )
(la data 08-feb-2010 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2010 )
(la data 03-dec-2009 actul a fost aprobat de Legea 371/2009 )
Având în vedere:
- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea
politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august
2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din
20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21
octombrie 2005, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr.
2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor
piscicole în conformitate cu politica comuna în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al
Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor
Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002,
ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru
Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, ale
Regulamentului (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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 10 mai 2007, ale
Programului National de Dezvoltare Rurala, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831
din 16 iulie 2008, si ale Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007;
- criza financiara existenta la nivel global care va afecta si fermierii români potentiali beneficiari ai
fondurilor nerambursabile acordate prin politica comunitara în domeniul agricol si al pescuitului;
- ca producatorii agricoli se afla în prezent sub presiunea limitarii posibilitatilor de creditare generata de
criza financiara si sunt din ce în ce mai afectati de lipsa de lichiditati din economie;
- necesitatea realizarii de investitii în agricultura, a introducerii si dezvoltarii de tehnologii noi, a
diversificarii productiei, a adaptarii exploatatiilor la standardele comunitare;
- ca în prezent actualul cadru juridic privind gestionarea de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale, prin bugetul propriu, a Fondului European de Garantare pentru Agricultura, a Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si a Fondului European de Pescuit nu cuprinde ultimele
modificari ale clasificatiei bugetare:
- necesitatea asigurarii cadrului juridic pentru efectuarea platilor reprezentând prefinantarea, cofinantarea
si finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Fondului European de Garantare pentru Agricultura,
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondului European de Pescuit;
- urgenta efectuarii platilor catre beneficiarii finali ai schemelor de sprijin direct si masuri (finantate din)
FEGA, ai Programului National de Dezvoltare Rurala si ai Programului operational de pescuit;
- urgenta deschiderii unui cont al Ministerului Finantelor Publice la Banca Nationala a României, prin care
se vor derula fondurile nerambursabile pentru a asigura o protectie a fondurilor comunitare;

- urgenta modificarii cadrului juridic pentru efectuarea platilor aferente derularii Programului operational
de pescuit finantat din Fondul European de Pescuit, în sensul ca din acest an Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale va efectua platile catre beneficiarii finali si nu Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit;
- reglementarea unitara a fluxurilor financiare privind gestionarea fondurilor provenite din Fondul
European de Garantare Agricola, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European
pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile bugetare nationale, în vederea optimizarii fluxurilor
financiare si a cresterii capacitatii de absorbtie a fondurilor comunitare,
luând în considerare:
- necesitatea asigurarii cofinantarii de la bugetul de stat a institutiilor implicate în gestionarea fondurilor
comunitare, pentru implementarea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii
politicii comune în domeniul pescuitului, a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul
pescuitului, în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de
stabilire a masurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul
pescuitului si în domeniul dreptului marii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160
din 14 iunie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind
instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea si gestionarea datelor necesare conducerii politicii
comune a pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 15 iulie 2000,
ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru
comunitar pentru colectarea, gestionarea si utilizarea datelor din sectorul pescuitului si sprijinirea
consultantei stiintifice cu privire la politica comuna în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 5 martie 2008, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 al Consiliului
din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul
pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 261 din 20 octombrie 1993, cu
modificarile si completarile ulterioare,
de asemenea, având în vedere ca pâna în prezent au fost executate de catre bancile comerciale unele
dintre garantiile acordate de fondurile de garantare din fondurile alocate de Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale în conditiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricola prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare,
republicata, rezultând creante bugetare ce nu pot fi executate în nume propriu de fondurile de garantare,
iar în Legea nr. 218/2005, republicata, nu sunt prevazute metodologia si competentele în acest domeniu
al institutiilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice,
tinând seama de faptul ca în prezent s-a declansat procedura reglementata de Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la debitorii în cauza, pentru a
evita pierderea fondurilor alocate de la bugetul de stat din care s-au constituit garantiile respective, cu
urmari grave asupra procesului de reforma si modernizare a spatiului rural românesc, impunându-se cu
necesitate completarea, printr-un act normativ în regim de urgenta, a prevederilor Legii nr. 218/2005,
republicata, - Lege notificata la Bruxelles prin Planul National de Dezvoltare Rurala - cu prevederi
speciale privind modalitatea de desfasurare a executarii silite de competenta Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala,
având în vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a
caror reglementare nu poate fi amânata,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
TITLUL I: Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricola, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru
pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat
CAPITOLUL I: Obiectul reglementat. Definitii
Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei
financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a
prefinantarii si cofinantarii aferente acestei asistente, în vederea asigurarii unui management financiar
eficient al fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricola, denumit în continuare FEGA,

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, denumit în continuare FEADR, si Fondul european
pentru pescuit, denumit în continuare FEP.
Art. 2
(1)Termenii nereguli, creante bugetare rezultate din nereguli, autoritati cu competente în gestionarea
fondurilor comunitare au întelesurile prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si
recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate
necorespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, si în regulamentele comunitare în materie.
(2)În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a)contributia financiara a Comunitatii Europene - sumele care se transfera Guvernului României de catre
Comisia Europeana, cu titlu de contributie financiara nerambursabila acordata României de catre
Comunitatea Europeana, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevazut prin Acordul
interinstitutional si alocarile prevazute pentru România de catre Comisia Europeana;
b)prefinantare - sumele transferate de catre Comisia Europeana din FEADR si FEP sub forma
avansurilor pentru sustinerea începerii si/sau pe parcursul implementarii proiectelor finantate în cadrul
Programului National pentru Dezvoltare Rurala si Programul operational pentru pescuit, în vederea
derularii corespunzatoare a acestora;
c)sprijin financiar aferent FEGA - sumele alocate temporar de la buget si/sau din alte surse prevazute de
lege pentru finantarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct si masurilor FEGA, potrivit art. 14
alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii
agricole comune, cu modificarile si completarile ulterioare, pâna la transferarea platilor lunare de la
Comisia Europeana, inclusiv a avansurilor acordate beneficiarilor FEGA pentru masurile prevazute de
urmatoarele regulamente:
- Regulamentul (CEE) nr. 3.14/92 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în
aplicare a furnizarii de alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din
Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 313 din 30 octombrie 1992, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si
promovare pentru produsele agricole pe piata interna si în tarile terte, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare ale
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare pentru
produsele agricole pe piata interna si în tarile terte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 147 din 6 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de
aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 102 din 17 aprilie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1.146/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de adoptare a unui plan privind
atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercitiului 2008 pentru furnizarea de produse
alimentare provenind din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 3 octombrie 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului în ceea ce priveste ajutoarele pentru depozitarea
privata în sectorul carnii de vita si mânzat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 105
din 3 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de
acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 21 august 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comuna a pietei în
sectorul laptelui si produselor lactate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160 din
26 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce priveste interventia pe piata
untului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 32 din 6 februarie 2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a unor
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr.
247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare
pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutii scolare, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008;
- Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce priveste masurile de comercializare a
smântânii, untului si untului concentrat pe piata comunitara, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 308 din 25 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar
de restructurare a industriei zaharului în Comunitatea Europeana si de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 58 din 28 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de
aplicare ale regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în
sectorul fructelor si legumelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 31
decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comuna a pietei vitivinicole în ceea
ce priveste programele de sprijin, comertul cu tarile terte, potentialul de productie si privind controalele în
sectorul vitivinicol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului
si cânepei pentru fibre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 149 din 7 iunie 2008,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari
comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole
("Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16
noiembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 3.448/93 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de acordare a restituirilor la export pentru
anumite produse agricole exportate sub forma de marfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum
si criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 172 din 5 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 983/2008 al Comisiei din 3 octombrie 2008 de adoptare a planului de repartizare
catre statele membre a resurselor imputabile exercitiului financiar 2009 pentru furnizarea de produse
alimentare din stocurile de interventie persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 268 din 9 octombrie 2008, cu modificarile si completarile
ulterioare, si orice alte regulamente care apar în perioada urmatoare;
- Regulamentul (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri,
începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate si platile suplimentare,
la platile pe suprafata pentru culturile arabile, la platile directe în temeiul masurilor stabilite în
programele POSEI si în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plata unica, la plata
specifica pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru
sectoarele ovinelor si caprinelor, la platile pentru carnea de vita si mânzat si la schema de plata
unica pe suprafata, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 31 iulie
2009.
(la data 03-sep-2009 Art. 2, alin. (2), litera C. din titlul I, capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din
Ordonanta 15/2009 )
d)cofinantare publica - orice contributie pentru finantarea cheltuielilor eligibile, din sumele
aprobate 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, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru
beneficiarii PNDR, POP si ai masurilor finantate din FEGA.
(la data 16-mar-2010 Art. 2, alin. (2), litera D. din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
e)cofinantare privata - orice contributie a beneficiarului la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea
prevazuta la lit. d), aferenta proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP;
f)cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finantate din FEGA, FEADR
si FEP, care pot fi finantate atât din contributia financiara a Comunitatii Europene, cât si din cofinantarea
publica si/sau cofinantarea privata, conform reglementarilor legale comunitare si nationale în vigoare
privind eligibilitatea cheltuielilor;
g)contributie publica nationala totala - totalul fondurilor publice necesare implementarii schemelor de
sprijin direct si masurilor finantate din FEGA, a Programului National pentru Dezvoltare Rurala, denumit
în continuare PNDR, si a Programului operational pentru pescuit, denumit în continuare POP, format din
cofinantarea publica si fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;
h)valoarea totala a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementarii proiectelor
aferente schemelor de sprijin direct si masurilor finantate din FEGA, a celor din PNDR si POP, la nivelul
beneficiarului, format din contravaloarea contributiei financiare a comunitatii europene, cofinantarea
publica si/sau privata, precum si din cheltuieli publice/private, altele decât cele eligibile;
i)Acordul interinstitutional - este acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene
si Comisia Europeana, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetara si managementul
financiar sanatos;
j)programe - documente de programare elaborate de România si aprobate de Comisia Europeana,
respectiv: PNDR, finantat din FEADR, si POP, finantat din FEP;
k)structuri de implementare - autoritatile de management, agentiile de plata, precum si alte entitati
prevazute în regulamentele comunitare si în legislatia nationala din domeniul politicii agricole comune si a
politicii comune în domeniul pescuitului, asa cum sunt definite la lit. l)- r);
l)autoritati de management - structuri organizatorice din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale, denumit în continuare MAPDR, responsabile pentru:
- managementul PNDR, caz în care autoritatea de management este Directia generala de
dezvoltare rurala - Autoritatea de management pentru PNDR, din cadrul MAPDR;
- managementul POP, caz în care autoritatea de management este Directia generala - Autoritatea
de management pentru POP din cadrul MAPDR;
(la data 03-sep-2009 Art. 2, alin. (2), litera L. din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din
Ordonanta 15/2009 )
m)agentii de plata - structuri organizatorice din cadrul si din subordinea MAPDR, responsabile cu:
- plati aferente schemelor de sprijin direct si masurilor finantate din FEGA, caz în care agentia de
plata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita în continuare APIA,
- plati aferente PNDR, caz în care agentia de plata este Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit, denumita în continuare APDRP;
- plati aferente POP, caz în care rolul agentiei de plata este îndeplinit de MAPDR;
(la data 03-sep-2009 Art. 2, alin. (2), litera M. din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din
Ordonanta 15/2009 )
n)autoritatea de certificare pentru FEGA si FEADR - organism responsabil cu certificarea declaratiilor de
cheltuieli si a cererilor de plata, înaintea transmiterii acestora catre Comisia Europeana, reprezentat de
organismul de coordonare a agentiilor de plati, structura din subordinea MAPDR;
o)autoritatea de certificare pentru FEP - organism responsabil cu certificarea declaratiilor de cheltuieli si
a cererilor de plata, înaintea transmiterii acestora catre Comisia Europeana, reprezentat de Autoritatea
de certificare si plata, structura organizatorica din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
p)organismul de certificare - organismul responsabil de certificarea realitatii, integralitatii si acuratetei
conturilor agentiilor de plati acreditate care deruleaza fonduri transferate României din FEGA si FEADR,
reprezentat de Autoritatea de audit constituita pe lânga Curtea de Conturi a României;
r)autoritatea de audit pentru FEP - organism responsabil de verificarea bunei functionari a sistemului de
management si control si care functioneaza independent de autoritatea de management si de autoritatea
de certificare, reprezentat de Autoritatea de audit constituita pe lânga Curtea de Conturi a României;

s)beneficiari - cei prevazuti în PNDR, POP si în regulamentele comunitare care reglementeaza
managementul fondurilor FEGA, FEADR si FEP.
s)masura de inginerie financiara din cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 schema prin care se gestioneaza o suma alocata din POP în vederea emiterii de catre gestionarul
schemei de scrisori de garantie bancara, în vederea obtinerii de catre beneficiarii selectati,
prevazuti la art. 221 alin. (1), a unui credit bancar pentru cofinantarea proiectelor contractate.
Gestionarul schemei de garantare poate fi orice institutie financiara nebancara, activa pe piata de
garantare, înscrisa în Registrul special al Bancii Nationale a României, conform prevederilor Legii
nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, stabilit prin procedura de achizitie publica, în
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
t)parteneriat public-privat - forma de cooperare între autoritatile publice, entitati private si
organizatii neguvernamentale, pe baza acordului liber consimtit în temeiul art. 945 si/sau 969 din
Codul civil, în concordanta cu prevederile art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr.
1.198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit, selectat, în vederea constituirii ca grup local
de actiune pentru pescuit si elaborarii unei strategii de dezvoltare locala integrata a zonelor
pescaresti;
t)grup local de actiune - parteneriatul local constituit din diversi reprezentanti ai sectorului public,
privat si ai societatii civile, selectat.
(la data 20-dec-2010 Art. 2, alin. (2), litera S. din titlul I, capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din
Ordonanta urgenta 114/2010 )
CAPITOLUL II: Mecanismul de finantare din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de
stat aferente FEGA, FEADR si FEP
SECTIUNEA 1: Managementul financiar al FEGA, FEADR si FEP
Art. 3
Guvernul, prin MAPDR, garanteaza corecta gestionare a contributiei financiare a Comunitatii Europene si
asigura respectarea utilizarii acesteia, conform reglementarilor comunitare si nationale în vigoare.
Art. 4
(1)MAPDR este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene, în limita
plafoanelor anuale si alocarilor pentru România convenite între Comisia Europeana si Guvernul
României.
(2)MAPDR asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la
Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valuta al
Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a României.
(3)Conturile aferente gestionarii contributiei financiare a Comunitatii Europene si a contributiei publice
nationale totale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul
ministrului finantelor publice.
(4)Sumele aferente derularii proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP, existente în conturile
beneficiarilor, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare.
(5)Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate,
reprezentând debite si sume neutilizate, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului, sunt
purtatoare de dobânda. Dobânda se bonifica si se utilizeaza pentru finantarea schemelor de
sprijin direct si a masurilor finantate din FEGA, FEADR si FEP.
(la data 16-mar-2010 Art. 4, alin. (4) din titlul I, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 5
Contributia financiara a Comunitatii Europene, aferenta FEGA, FEADR si FEP, se aloca si se deruleaza
în baza prevederilor regulamentelor comunitare în materie si a deciziilor Comisiei Europene.
SECTIUNEA 2: Sprijinul financiar aferent FEGA

Art. 6
În bugetul MAPDR se cuprinde valoarea integrala aferenta implementarii schemelor de sprijin direct si
masurilor finantate din FEGA, cu respectarea prevederilor art. 8, astfel:
a)sumele reprezentând sprijinul financiar aferent FEGA asigurat de la bugetul de stat;
b)sumele reprezentând cofinantare publica asigurata de la bugetul de stat;
c)sumele necesare finantarii costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul
efectuarii platilor;
d)sumele pentru acoperirea platii taxei pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de
servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene;
e)sumele aferente platii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a
majorarilor de întârziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari;
f)sumele necesare finantarii diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de
MAPDR;
g)sumele aferente efectuarii platilor cu întârziere catre beneficiari, conform art. 9 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de catre agentiile de plati,
declaratiile de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA si FEADR, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 171 din 23 iunie 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
h)sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor si a Deciziei de lichidare
referitoare la conformitate;
i)sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale suspendarii platilor de catre Comisia
Europeana în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.
Art. 7
Sumele aferente fondurilor comunitare se transfera de catre MAPDR, prin intermediul APIA, catre
beneficiarii schemelor de sprijin direct si masurilor finantate din FEGA la termene prevazute de
regulamentele Consiliului Uniunii Europene si ale Comisiei Europene.
Art. 8
Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurarii sumelor prevazute la art.
6 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite pe baza estimarii valorii schemelor
de sprijin direct si masurilor ce se vor finanta din FEGA si se includ în bugetul de stat.
Art. 9
Sumele lunare rambursate de Comisia Europeana pâna în a 3-a zi lucratoare din a doua luna care
urmeaza celei în care s-a efectuat plata de catre APIA si încasate de MAPDR se vireaza de catre
MAPDR în contul de venituri ale bugetului de stat.
Art. 10
(1)Beneficiarii publici si privati ai sprijinului financiar acordat prin FEGA pot solicita APIA plata
unui avans, potrivit regulamentelor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c).
(la data 03-sep-2009 Art. 10, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din
Ordonanta 15/2009 )
(2)Cuantumul avansului acordat beneficiarului FEGA este cel prevazut în regulamentele Comisiei
Europene prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c) si plata acestuia trebuie sa fie subordonata constituirii unei
garantii care corespunde procentului prevazut în aceleasi regulamente.
(3)Beneficiarii privati vor constitui garantia sub forma unei scrisori de garantie bancara sau a unui depozit
în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.
(4)La efectuarea platilor catre beneficiari, reprezentând finantarea schemelor de sprijin direct si masurilor
finantate din FEGA, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate.
(5)Sumele reprezentând avansuri acordate si nejustificate pâna la termenele specificate în regulamentele
comunitare vor fi recuperate de APIA prin executarea garantiilor. Sumele astfel recuperate, inclusiv
sumele în numerar, constituite sub forma depozitelor în trezorerie înainte de acordarea avansurilor, se
vor restitui MAPDR, care la rândul sau va transfera sumele în contul de venituri ale bugetului de stat.
(6)În cazul nejustificarii avansurilor la termenele prevazute în regulamentele comunitare, recuperarea
sumelor de catre APIA se face cu perceperea dobânzilor si penalitatilor de întârziere existente pentru
creante bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat si pâna în momentul recuperarii.

Sumele astfel încasate se vor vira de APIA la MAPDR, care la rândul sau le va transfera în contul de
venituri ale bugetului de stat.
(7)Este interzisa acordarea avansurilor beneficiarilor FEGA care au beneficiat anterior de avansuri pe
care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite în regulamentele
europene.
Art. 101
(1)Prin exceptie de la prevederile art. 10, APIA va plati un avans, în conformitate cu dispozitiile
comunitare, catre beneficiarii privati ai schemei de plata unica pe suprafata pentru care au fost
finalizate verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul CE
nr. 73/2009, si pentru care au fost emise decizii de plata potrivit legislatiei nationale.
(2)În cazul prevazut la alin. (1), prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (2) plata avansului se va
face fara constituirea unei garantii sub forma scrisorii de garantie bancara sau a unui depozit în
numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.
(la data 03-sep-2009 Art. 10 din titlul I, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 4. din
Ordonanta 15/2009 )
Art. 11
Platile aferente finantarii cheltuielilor de înfiintare si sustinere a sistemelor informatice de contabilitate
pentru agricultura se efectueaza de MAPDR.
Art. 12
Disponibilitatile din fonduri externe nerambursabile FEGA si fonduri publice aferente sprijinului financiar si
a cofinantarii publice prevazute la art. 6, ramase la sfârsitul anului bugetar în contul MAPDR, se
reporteaza în anul urmator cu aceeasi destinatie.
SECTIUNEA 3: Mecanismul de finantare din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de
stat aferent FEADR
Art. 13
În bugetul MAPDR în calitate de autoritate de management se cuprind, cu respectarea prevederilor art.
19, urmatoarele:
a)sumele reprezentând cofinantare publica asigurata de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor
cuprinse în PNDR, altii decât cei prevazuti la art. 14;
b)sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finantarea componentei reprezentând fondurile
externe nerambursabile, aferente masurilor din PNDR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor
de la Comisia Europeana;
c)sumele necesare finantarii costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul
efectuarii platilor;
d)sumele necesare acoperirii platii taxei pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de
servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene
si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale
acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate
juridica;
e)sumele necesare finantarii valorii totale a cheltuielilor efectuate direct catre beneficiarii masurii
de asistenta tehnica si a proiectelor, asa cum sunt definite la cap. 16 «Operatiuni de asistenta
tehnica» din PNDR, a proiectelor finantate prin masura 111 «Formare profesionala, informare si
difuzare de cunostinte», masura 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru
agricultori» si prin submasura 431.1 «Constructie parteneriate public-private», respectiv, faza 1
«Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» si faza 2 «Formarea reprezentantilor
grupurilor potentiale»;
(la data 16-mar-2010 Art. 13, litera E. din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
f)sumele necesare finantarii diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de
MAPDR;

g)sumele aferente achitarii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor
nereguli în procesul de derulare a FEADR, inclusiv a majorarilor de întârziere ca urmare a nerecuperarii
la timp de la beneficiari;
h)sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor si cele
referitoare la conformitate;
i)sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale suspendarii platilor de catre Comisia
Europeana în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.
j)sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului de
stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile nationale si comunitare.
(la data 20-dec-2010 Art. 13, litera I. din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 114/2010 )
Art. 14
În bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor
speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
postaderare», la codul de clasificatie corespunzator, sumele necesare finantarii valorii totale a
proiectelor proprii, finantate din FEADR, cu exceptia proiectelor de asistenta tehnica.
(la data 16-mar-2010 Art. 14 din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 15
În bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la
bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare
din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzator, sumele
necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii finantate din FEADR, cu exceptia proiectelor
de asistenta tehnica.
(la data 16-mar-2010 Art. 15 din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 5. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 151
În bugetele beneficiarilor publici finantati integral sau partial de la bugetul de stat, din venituri
proprii sau bugetele fondurilor speciale, în calitate de beneficiari ai masurii de asistenta tehnica,
se cuprind integral sumele necesare finantarii valorii totale a cheltuielilor efectuate direct catre
beneficiarii masurii de asistenta tehnica, asa cum sunt definite la cap. 16 «Operatiuni de asistenta
tehnica» din PNDR.
(la data 16-mar-2010 Art. 15 din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 16
(1)În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind
integral, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul
de clasificatie corespunzator, sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii,
precum si a proiectelor ai caror beneficiari sunt entitati finantate integral din bugetele acestora.
(la data 16-mar-2010 Art. 16, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 7. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
(2)În bugetele beneficiarilor care sunt entitati publice locale finantate integral din venituri proprii
si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzator, sumele
necesare implementarii proiectelor proprii finantate din FEADR.
(la data 16-mar-2010 Art. 16, alin. (2) din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 7. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
(3)Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare prevazute la alin. (1),
beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finantari
rambursabile sau pot utiliza disponibilitatile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58
alin. (1)-(3) si art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17
(1)Sumele reprezentând finantarea în cadrul masurilor cuprinse în PNDR se transfera de MADR
beneficiarilor prin intermediul APDRP.
(2)În cazul proiectelor de asistenta tehnica aferente cap. 16 «Operatiuni de asistenta tehnica» din
PNDR, al proiectelor finantate prin masura 111 «Formare profesionala, informare si difuzare de
cunostinte», masura 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori» si
prin submasura 431.1 «Constructie parteneriate public - private», respectiv faza 1 «Sensibilizarea
actorilor locali privind abordarea LEADER» si faza 2 «Formarea reprezentantilor grupurilor
potentiale», sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transfera de MADR
prestatorilor/furnizorilor prin intermediul APDRP.
(la data 16-mar-2010 Art. 17 din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 8. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 18
(1)Dupa încasarea contributiei financiare a Comunitatii Europene, aferenta platilor efectuate catre
beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a
fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finantare externa, MADR vireaza sumele
respective în contul de venituri ale bugetului de stat.
(2)Dupa rambursarea de catre APDRP a contributiei financiare a Comunitatii Europene aferente
cheltuielilor efectuate direct catre beneficiarii masurii de asistenta tehnica, MADR si institutiile din
subordinea sa, în calitate de beneficiari ai acestei masuri, vireaza sumele încasate în contul de
venituri ale bugetului de stat.
(3)Pentru beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, APDRP vireaza sumele reprezentând
contributia financiara a Comunitatii Europene în contul de venituri al bugetului de stat.
(4)Sumele reprezentând cofinantarea acordata de bugetul de stat beneficiarilor finantati integral
din bugetul de stat se vireaza de catre APDRP ia o pozitie distincta de cheltuieli bugetare în
bugetul institutiilor publice beneficiare. Pozitia de cheltuieli bugetare la care se evidentiaza
sumele reprezentând cofinantarea acordata de la bugetul de stat si modul în care se reflecta în
executia bugetara sumele respective se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al
ministrului finantelor publice.
(5)Pentru beneficiarii finantati integral din bugetele fondurilor speciale APDRP vireaza, distinct,
sumele reprezentând contributia financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la
bugetul de stat în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finantate
proiectele respective.
(6)Pentru beneficiarii prevazuti la art. 15, APDRP vireaza, distinct, sumele reprezentând
contributia financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la bugetul de stat,
aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestioneaza bugetele de
venituri si cheltuieli ale acestora.
(7)Beneficiarii prevazuti la art. 15 care au utilizat sume din subventia primita de la bugetul de stat
sau bugetele fondurilor speciale pentru sustinerea proiectelor destinate politicii agricole comune
si de pescuit restituie din sumele rambursate de APDRP, în termen de 3 zile lucratoare de la data
încasarii acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului
principal de credite din care au fost acordate subventiile.
(8)În cazul în care restituirea subventiei mentionate la alin. (7) se efectueaza în anul bugetar
urmator, se aplica prevederile art. 8 din Ordonanta 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.
(9)Pentru beneficiarii prevazuti la art. 16 alin. (1), APDRP vireaza, distinct, sumele reprezentând
contributia financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la bugetul de stat,
aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale bugetelor locale.
(10)Pentru beneficiarii prevazuti la art. 16 alin. (2), APDRP vireaza, distinct, sumele reprezentând
contributia financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la bugetul de stat,
aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestioneaza bugetele de
venituri si cheltuieli ale acestora
(la data 16-mar-2010 Art. 18 din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 19

Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurarii sumelor prevazute la art.
13 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de
management pe baza valorii contractelor de finantare aferente proiectelor din cadrul masurii de asistenta
tehnica aflate în implementare, a proiectelor aprobate si/sau a estimarii valorii proiectelor ce urmeaza a fi
finantate în cadrul PNDR si se includ în bugetul de stat.
Art. 20
(1)Beneficiarii publici si privati ai unui sprijin pentru investitii, finantat din FEADR, pot solicita APDRP
plata unui avans, în conformitate cu prevederile din PNDR.
(2)Cuantumul avansului nu poate depasi 20% din contributia financiara a Comunitatii Europene si
contributia publica nationala pentru investitii, iar plata acestuia trebuie sa fie subordonata constituirii unei
garantii bancare sau a unei garantii eliberate de fondurile de garantare care corespunde procentului de
110% din suma avansului. Suma avansului este prevazuta în contractul de finantare încheiat între
beneficiar si agentia de plata.
(3)În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15
decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
(FEADR), cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul investitiilor pentru care se încheie contracte
de finantare în perioada 2009-2010, cuantumul avansului este de 50% din contributia financiara publica.
(4)Garantia este eliberata în cazul în care APDRP constata ca suma cheltuielilor reale efectuate care
corespund contributiei financiare a Comunitatii Europene si contributiei publice nationale pentru investitii
depaseste suma avansului.
(5)Suma avansului se justifica pe baza de documente pâna la expirarea duratei de executie a
proiectului prevazute în contractul de finantare/acte aditionale la acesta.
(la data 16-mar-2010 Art. 20, alin. (5) din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 10. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
(6)Beneficiarul poate primi avansul numai dupa avizarea favorabila de catre APDRP a procedurii de
achizitii, conform procedurilor de lucru ale acesteia.
(7)Sumele reprezentând avansuri acordate si nejustificate pâna la termenul prevazut la alin. (5) vor fi
recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de garantie. Sumele astfel recuperate se vor restitui
MAPDR, care la rândul sau le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.
(la data 03-sep-2009 Art. 20, alin. (8) din titlul I, capitolul II, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 5. din
Ordonanta 15/2009 )
(9)Este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar FEADR care a beneficiat anterior de avans si
pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele
europene.
Art. 21
Disponibilitatile din fonduri nerambursabile FEADR si fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar
de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contributiei financiare a Comunitatii Europene si a
cofinantarii publice prevazute la art. 13, ramase la sfârsitul anului bugetar în contul MAPDR, se
reporteaza în anul urmator cu aceeasi destinatie.
SECTIUNEA 4: Mecanismul de finantare din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de
stat aferent FEP
Art. 22
În bugetul MAPDR se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 29, urmatoarele:
a)sumele reprezentând cofinantare publica asigurata de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor
finantate din FEP, altii decât cei prevazuti la art. 24;
b)sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finantarea componentei reprezentând fondurile
externe nerambursabile, aferente masurilor din POP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de
la Comisia Europeana;
c)sumele necesare finantarii costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul
efectuarii platilor;
d)sumele pentru plata taxei pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si
executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene, si/sau din

cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal
constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica;
e)sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistenta tehnica
din POP;
(la data 03-sep-2009 Art. 22, litera E. din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta 15/2009 )
f)sumele necesare finantarii diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de
MAPDR;
g)sumele aferente platii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a
majorarilor de întârziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari;
h)sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale suspendarii platilor de catre Comisia
Europeana, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.
i)sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului de
stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile nationale si comunitare.
(la data 20-dec-2010 Art. 22, litera H. din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 3. din
Ordonanta urgenta 114/2010 )
Art. 221
(1)Pentru schema de inginerie financiara, astfel cum este prevazuta 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 financiara acorda garantii
beneficiarilor, în vederea obtinerii unui credit bancar pentru cofinantarea proiectelor contractate,
pentru masurile: 1.3 Investitii la bordul navelor si selectivitate, 1.4 Pescuitul de coasta la scara
redusa, 1.5 Compensatii socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura,
2.2 Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea si comercializarea pestelui, 3.1 Actiuni colective,
3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi.
(la data 12-iun-2011 Art. 22^1, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 2.
din Legea 95/2011 )
(2)Gestionarului schemei de inginerie financiara i se acorda un comision ce nu poate depasi 2%
în medie anuala din sumele alocate din POP.
(3)Modalitatile de alocare a sumei de catre gestionar, relatia acestuia cu Autoritatea de
Management pentru POP, precum si termenele si conditiile de implementare a masurii de
inginerie financiara se reglementeaza printr-o conventie de finantare, potrivit prevederilor art. 35
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.
(4)Comisionul prevazut la alin. (2) se acorda gestionarului schemei de inginerie financiara astfel:
un avans de 80% din valoarea anuala la începutul fiecarui an, iar diferenta de 20% în luna
decembrie a aceluiasi an, în baza raportului privind sumele utilizate pentru acordarea de garantii
în anul respectiv, prezentat de gestionarul schemei.
(5)Gestionarul schemei de inginerie financiara va percepe beneficiarilor de garantii prevazuti la
alin. (1) numai prima de garantare, în conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei nr.
155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma
de garantii. Nivelul primei de garantare se stabileste de catre gestionarul schemei de inginerie
financiara, conform normelor interne de administrare a riscului.
(la data 23-mar-2011 Art. 22^1, alin. (5) din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. II din
Ordonanta urgenta 25/2011 )
(6)Termenul pentru care se aloca sume gestionarilor schemei de inginerie financiara nu poate
depasi perioada de programare.
(7)MADR, prin Directia generala pescuit - Autoritate de Management pentru POP, va verifica
modul în care sumele au fost utilizate de catre acesta si se va asigura ca fondurile alocate sunt
administrate în mod corect si eficient.

(8)Dobânda încasata de gestionarul schemei de inginerie financiara ca venit financiar din plasarea
în depozite bancare a sumelor alocate de MADR reîntregeste sumele alocate din POP si se
utilizeaza cu aceeasi destinatie, respectiv acordarea de garantii beneficiarilor prevazuti la alin. (1).
Art. 222
(1)MADR, prin Directia generala pescuit - Autoritate de Management pentru POP, acorda un avans
parteneriatelor public-private selectate potrivit legii, în limita plafonului aprobat prin POP, necesar
acoperirii cheltuielilor de constituire a acestora ca grupuri locale de actiune pentru pescuit si
pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata, astfel cum sunt mentionate în POP,
fara constituirea unei garantii bancare.
(11)MADR, prin Directia generala pescuit - Autoritate de Management pentru POP, acorda un
avans de pâna la 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru solicitantii care sunt
institutii publice, pentru realizarea de investitii prin POP, ale caror cereri de finantare au fost
selectate potrivit legii.
(la data 12-iun-2011 Art. 22^2, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 2.
din Legea 95/2011 )
(2)În termen de maximum 9 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila,
beneficiarii vor justifica sumele acordate în avans potrivit alin. (1) prezentând documente
justificative, care sa dovedeasca eligibilitatea cheltuielilor efectuate, inclusiv prin elaborarea si
depunerea unei strategii de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti.
Art. 223
Contractele de finantare nerambursabila încheiate cu beneficiarii prevazuti la art. 222 constituie
titlu executoriu.
Art. 224
(1)Creantele gestionarului schemei de inginerie financiara rezultate din contractele de garantare
încheiate si platite de catre acesta pe seama sumelor alocate si executate de institutiile de credit
au regim de creanta bugetara.
(2)Executarea silita a creantelor bugetare prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezinta titlu executoriu, potrivit legii,
cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, transmis de gestionarul schemei de inginerie financiara.
(3)În cazul debitorilor aflati în procedura insolventei, înscrierea la masa credala pentru creantele
prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre gestionarul schemei de inginerie financiara.
(4)Sumele încasate potrivit alin. (2) si (3) au urmatoarea destinatie:
a)venituri ale bugetului de stat pentru componenta de cofinantare publica;
b)reîntregirea sumelor alocate programului din prefinantarea si/sau contributia financiara a
Comunitatii Europene.
(5)În biletul la ordin prevazut la alin. (2), suma pe care debitorul se obliga sa o plateasca va fi
înscrisa în moneda în care a fost acordat creditul.
(6)Pentru neplata la scadenta înscrisa în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul
datoreaza majorari de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor
fiscale.
Art. 225
(1)Sumele aferente schemei de inginerie financiara, cu exceptia cheltuielilor aferente comisionului
prevazut la art. 221 alin. (2), atât pentru componenta de cofinantare publica, cât si pentru
prefinantarea si/sau contributia financiara a Comunitatii Europene, din cadrul POP, sunt
prevazute în bugetul MADR titlul 80 «Împrumuturi».
(2)Resursele returnate circuitului operational din investitiile efectuate de instrumentele de
inginerie financiara sau ramase dupa onorarea tuturor garantiilor, atât cele aferente contributiei
Comunitatii Europene, cât si cele aferente cofinantarii publice nationale vor fi recuperate de
MADR de la gestionarul schemei de inginerie financiara si virate în contul de venituri ale

bugetului de stat, în termen de 5 zile de la recuperarea acestora.
(la data 20-dec-2010 Art. 22 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 114/2010 )
Art. 23
În bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite si autoritate de management
pentru POP, se va include suma necesara finantarii valorii totale a proiectelor propuse în cadrul
axei Asistenta tehnica.
(la data 03-sep-2009 Art. 23 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din
Ordonanta 15/2009 )
Art. 24
În bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor
speciale se cuprind integral la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
postaderare», la codul de clasificatie corespunzator, sumele necesare finantarii valorii totale a
proiectelor proprii, finantate din FEP.
(la data 16-mar-2010 Art. 24 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 11. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 241
În bugetele beneficiarilor publici finantati integral sau partial de la bugetul de stat, din venituri
proprii sau bugetele fondurilor speciale, se cuprind integral sumele reprezentând finantarea
masurilor cuprinse în cadrul axei «Asistenta tehnica» din POP.
(la data 16-mar-2010 Art. 24 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 25
În bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la
bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare
din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzator, sumele
necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii finantate din FEP.
(la data 16-mar-2010 Art. 25 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 26
(1)În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind
integral la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul
de clasificatie corespunzator, sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii,
precum si a proiectelor ai caror beneficiari sunt entitati finantate integral din bugetele acestora.
(la data 16-mar-2010 Art. 26, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 14. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
(2)În bugetele beneficiarilor care sunt entitati publice locale finantate integral din venituri proprii
si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzator, sumele necesare
implementarii proiectelor proprii finantate din FER
(la data 16-mar-2010 Art. 26, alin. (2) din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 14. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
(3)Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare prevazute la alin. (1),
beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finantari
rambursabile sau pot utiliza disponibilitatile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58
alin. (1)-(3) si art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 27
(1)Sumele reprezentând finantarea în cadrul masurilor cuprinse în POP se transfera de MADR
beneficiarilor, asa cum sunt definiti în POP.

(2)În cazul proiectelor de asistenta tehnica aferente axei «Asistenta tehnica» din POP, sumele
reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transfera prestatorilor/furnizorilor de MADR.
(la data 16-mar-2010 Art. 27 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 15. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 28
(1)Dupa încasarea contributiei financiare a Comunitatii Europene aferente platilor efectuate catre
beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a
fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finantare externa, MADR vireaza sumele
respective în contul de venituri ale bugetului de stat.
(2)Lunar, dupa autorizarea cererilor de plata privind platile efectuate în cadrul axei «Asistenta
tehnica», MADR vireaza sumele reprezentând contributia financiara a Comunitatii Europene în
contul de venituri ale bugetului de stat.
(3)Pentru beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, MADR vireaza sumele reprezentând
contributia financiara a Comunitatii Europene în contul de venituri al bugetului de stat.
(4)Sumele reprezentând cofinantarea acordata de bugetul de stat beneficiarilor finantati integral
din bugetul de stat se vireaza de catre MADR la o pozitie distincta de cheltuieli bugetare în
bugetul institutiilor publice beneficiare. Pozitia de cheltuieli bugetare la care se evidentiaza
sumele reprezentând cofinantarea acordata de la bugetul de stat si modul în care se reflecta în
executia bugetara sumele respective se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al
ministrului finantelor publice.
(5)Pentru beneficiarii finantati integral din bugetele fondurilor speciale, MADR vireaza, distinct,
sumele reprezentând contributia financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la
bugetul de stat în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finantate
proiectele respective.
(6)Pentru beneficiarii prevazuti la art. 25, MADR vireaza, distinct, sumele reprezentând contributia
financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la bugetul de stat, aferente
proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestioneaza bugetele de venituri si
cheltuieli ale acestora.
(7)Beneficiarii prevazuti la art. 25 care au utilizat sume din subventia primita de la bugetul de stat
sau bugetele fondurilor speciale pentru sustinerea proiectelor destinate politicii agricole comune
si de pescuit restituie din sumele rambursate de APDRR în termen de 3 zile lucratoare de la data
încasarii acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului
principal de credite din care au fost acordate subventiile.
(8)În cazul în care restituirea subventiei mentionate la alin. (7) se efectueaza în anul bugetar
urmator, se aplica prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008, aprobata
cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9)Pentru beneficiarii prevazuti la art. 26 alin. (1), APDRP vireaza, distinct, sumele reprezentând
contributia financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la bugetul de stat,
aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale bugetelor locale.
(10)Pentru beneficiarii prevazuti la art. 26 alin. (2), APDRP vireaza, distinct, sumele reprezentând
contributia financiara a Comunitatii Europene si cofinantarea acordata de la bugetul de stat,
aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestioneaza bugetele de
venituri si cheltuieli ale acestora.
(la data 16-mar-2010 Art. 28 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 16. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 29
Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurarii sumelor
prevazute la art. 22 se stabilesc de MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite si de
autoritate de management pentru POP, pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii
valorii proiectelor ce urmeaza a fi finantate în cadrul POP.
(la data 03-sep-2009 Art. 29 din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 9. din
Ordonanta 15/2009 )
Art. 30
Disponibilitatile din fonduri nerambursabile FEP si fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar de
la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contributiei financiare a Comunitatii Europene si a

cofinantarii publice prevazute la art. 22, ramase la sfârsitul anului bugetar în contul MAPDR, se
reporteaza în anul urmator cu aceeasi destinatie.
Art. 301
(1)Beneficiarul unui proiect finantat din FEP are obligatia îndosarierii si pastrarii în bune conditii a
tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006.
(2)Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul neîngradit al autoritatilor nationale cu atributii
de verificare, control si audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curtii Europene de Conturi, al
reprezentantilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta
Antifrauda - OLAF, precum si al reprezentantilor Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF,
în limitele competentelor care le revin, în cazul în care acestia efectueaza verificari /controale /
audit la fata locului si solicita declaratii, documente si informatii.
(3)În cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) si (2), beneficiarul este obligat sa restituie întreaga
suma primita, aferenta proiectului, reprezentând asistenta financiara nerambursabila din FEP,
cofinantarea si finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata, platite din fonduri de la
bugetul de stat, dupa caz, inclusiv dobânzile/penalizarile aferente.
(la data 03-dec-2009 Art. 30^1, alin. (3) din titlul I, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 1.
din Legea 369/2009 )
SECTIUNEA 5: Alte dispozitii privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR si FEP
Art. 31
(1)Fondurile prevazute la art. 8, 19 si 29, cuprinse în bugetul MAPDR în calitate de ordonator principal de
credite, sunt exclusiv destinate proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP si nu pot fi utilizate pentru
finantarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificarilor bugetare si/sau prin virari de
credite ori prin cedarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut în bugetul de
stat.
(2)Din fondurile prevazute la alin. (1)se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea
corespunzatoare a proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP.
(3)Se autorizeaza MAPDR sa efectueze pe tot parcursul exercitiului bugetar redistribuiri de fonduri între
proiectele finantate /propuse la finantare din FEGA, FEADR si FEP, precum si virari de credite de la alte
titluri sau capitole de cheltuieli, astfel încât sa se asigure implementarea corespunzatoare a acestor
proiecte si/sau sa se asigure finantarea unor proiecte noi, prin derogare de la prevederile art. 47 din
Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului
Finantelor Publice.
Art. 32
(1)Sumele prevazute la art. 13 lit. d) si art. 22 lit. d) se acorda prin APDRP si MAPDR urmatorilor
beneficiari:
a)institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat ori
bugetele fondurilor speciale;
b)autoritati ale administratiei publice locale sau entitati publice finantate integral din bugetele acestora;
c)entitati publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;
d)organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza
în domeniul dezvoltarii rurale si de pescuit;
e)organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata fara
scop patrimonial.
(2)Beneficiarii prevazuti la alin. (1), 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
aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finantate din FEADR si FEP, au obligatia sa
restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adaugata dedusa, a carei contravaloare
a fost platita beneficiarilor potrivit prezentei ordonante de urgenta, în conditiile stabilite prin normele
metodologice.
Art. 33
Pentru derularea operatiunilor financiare aferente derularii schemelor de sprijin direct si
masurilor finantate de la bugetul de stat, din FEGA, precum si a proiectelor finantate din FEADR
si FEP, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia sa

deschida conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte
categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei
Statului sau la institutii financiar-bancare.
(la data 03-sep-2009 Art. 33 din titlul I, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 11. din
Ordonanta 15/2009 )
Art. 331
(1)Actiunile de recuperare a creantelor bugetare aferente FEGA, FEADR si FEP se demareaza
numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorarile de întârziere, este mai
mare de 10 lei.
(2)Pentru cererile de plata ale solicitantilor de sprijin în cadrul schemelor/masurilor de sprijin pe
suprafata în sectorul vegetal, eligibile la plata în urma controalelor efectuate de catre Agentia de
Plati si Interventie pentru Agricultura, autorizarea si efectuarea platii se fac numai pentru sume
mai mari de 10 lei.
(la data 16-mar-2010 Art. 33 din titlul I, capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 17. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
(3)Prevederile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si în cazul în care sumele de recuperat
reprezinta exclusiv dobânzi, penalitati de întârziere sau majorari de întârziere, stabilite conform
reglementarilor legale în vigoare.
(la data 20-dec-2010 Art. 33^1, alin. (2) din titlul I, capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 5.
din Ordonanta urgenta 114/2010 )
Art. 332
(1)Debitele datorate de beneficiar, inclusiv dobânzi, penalitati de întârziere sau majorari de
întârziere, stabilite conform reglementarilor legale în vigoare, rezultate din derularea de catre
APIA a schemelor de sprijin direct si masurilor finantate prin FEGA si FEADR, se compenseaza cu
creantele beneficiarului respectiv, reprezentând sume cuvenite acestuia în temeiul
angajamentelor legale încheiate cu agentiile de plata, pâna la concurenta celei mai mici sume,
când ambele parti dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât si pe cea de debitor.
(2)Compensarea prevazuta la alin. (1) se face de catre APIA, din oficiu, numai pentru obligatiile
rezultate din angajamentele legale încheiate de catre aceasta direct cu beneficiarii-debitori, ori de
câte ori constata existenta unor creante reciproce.
(3)În cazul compensarilor efectuate conform alin. (2), creantele beneficiarului, asa cum sunt
prevazute la alin. (1), generate de derularea fondurilor europene pentru agricultura se
compenseaza cu obligatii ale acestuia, aferente aceluiasi fond, urmând ca diferenta ramasa sa se
compenseze cu obligatiile datorate celorlalte fonduri.
(la data 20-dec-2010 Art. 33^1 din titlul I, capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 114/2010 )
CAPITOLUL III: Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate aferente schemelor
de sprijin direct si masurilor FEGA si celor de la nivelul programelor PNDR si POP
Art. 34
(1)Proiectele implementate în cadrul programelor PNDR si POP sunt considerate actiuni multianuale.
(2)Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice, aferente proiectelor implementate în
cadrul programelor PNDR si POP pot fi anuale sau multianuale.
(3)Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii programelor PNDR si POP se
stabilesc având în vedere deciziile Comisiei Europene de adoptare a acestora si se reflecta în anexa la
bugetul MAPDR.
(4)În cazul platilor aferente schemelor de sprijin direct si masurilor FEGA, APIA efectueaza angajarea
cheltuielilor, lichidarea, ordonantarea si plata acestora.
(5)În cazul platilor aferente proiectelor implementate în cadrul programului PNDR, APDRP efectueaza
angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonantarea si plata acestora.
(6)MAPDR îndeplineste functia de autoritate de plata pentru Programul operational pentru pescuit
2007-2013. În cazul platilor aferente proiectelor implementate în cadrul POP, MAPDR efectueaza
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.
(la data 03-sep-2009 Art. 34, alin. (6) din titlul I, capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta
15/2009 )
CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Art. 35
În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aproba
normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 36
Sumele neutilizate pâna la data de 31 decembrie 2008, ramase în contul de disponibil al MAPDR
"Disponibil fonduri externe nerambursabile FEGA" se utilizeaza în continuare pentru finantarea
schemelor de sprijin direct si a masurilor finantate din FEGA, pâna la lichidarea lui.
Art. 37
(1)Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate
finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de
cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si
prefinantare alocate de la bugetul de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din
17 martie 2008, aprobata prin Legea nr. 168/2008.
(2)De la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dispozitiile contrare acesteia nu sunt
aplicabile derularii schemelor de sprijin direct, masurilor finantate din FEGA si proiectelor /propunerilor de
proiecte finantate din FEADR si FEP.
Art. 38
Pâna la data intrarii în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se aplica în mod
corespunzator, în masura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta,
prevederile:
a)Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la
Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de
stat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru
Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 1.014/2008;
c)Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate
finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de
cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr. 236/2008;
d)Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare
alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
620/2008.
TITLUL II: Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control,
inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului
CAPITOLUL I: Obiectul reglementat. Definitii
Art. 39
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei
financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a
cofinantarii aferente acestei asistente, în vederea asigurarii unui management financiar eficient al

fondurilor comunitare acordate pentru implementarea programului de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si
supraveghere în domeniul pescuitului.
Art. 40
În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a)fonduri externe nerambursabile - sume care se transfera Guvernului României de catre Comisia
Comunitatii Europene, cu titlu de contributie financiara nerambursabila acordata României de catre
Comunitatea Europeana, în conformitate cu deciziile Comisiei;
b)prefinantare - sumele transferate de catre Comisia Europeana sub forma avansurilor pentru sustinerea
începerii implementarii proiectelor finantate în cadrul programului de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si
supraveghere în domeniul pescuitului;
c)fonduri publice - asa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare;
d)structuri de implementare - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita în continuare
ANPA;
e)cofinantarea publica - suma alocata de la bugetul de stat, pentru finantarea contributiei nationale, ca
parte a cheltuielilor publice totale eligibile alocate prin programul de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si prin programul de control, inspectie si
supraveghere în domeniul pescuitului, conform Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22
mai 2006 de stabilire a masurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în
domeniul pescuitului si în domeniul dreptului marii, Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din
29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea si gestionarea datelor necesare
conducerii politicii comune a pescuitului, Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie
2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea si utilizarea datelor din
sectorul pescuitului si sprijinirea consultantei stiintifice cu privire la politica comuna în domeniul
pescuitului si Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a
unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
f)cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de ANPA pentru implementarea Programului de colectare si
gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a Programului de
control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, care pot fi finantate atât din fonduri externe
nerambursabile, cât si din cofinantarea publica, conform reglementarilor legale comunitare si nationale în
vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;
g)contributie publica nationala totala - totalul fondurilor publice necesare implementarii Programului de
colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a
Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, format din cofinantarea publica
si fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;
h)programe - documente de programare elaborate de ANPA si aprobate de Comisia Europeana,
respectiv Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în
domeniul pescuitului si Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului;
i)beneficiarul programelor - ANPA;
j)valoare totala a proiectului - totalul cheltuielilor necesare implementarii proiectelor aferente Programului
de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si
Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, format din contravaloarea
contributiei financiare a Comunitatii Europene, cofinantarea publica, precum si din cheltuieli publice,
altele decât cele eligibile;
k)Acordul interinstitutional - acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si
Comisia Europeana, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetara si managementul financiar
sanatos.
CAPITOLUL II: Managementul financiar al Programului de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si al Programului de control,
inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului
Art. 41
Guvernul, prin MAPDR, garanteaza corecta gestionare a contributiei financiare a Comunitatii Europene si
asigura respectarea utilizarii acesteia conform destinatiei stabilite prin Programul de colectare si

gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si prin Programul de
control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului.
Art. 42
(1)MAPDR asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la
institutii financiar-bancare, la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în
cadrul contului de valuta al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Nationala a României.
(2)Conturile aferente gestionarii contributiei financiare a Comunitatii Europene si a contributiei publice
nationale totale se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3)Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate,
reprezentând debite si sume neutilizate, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului, sunt
purtatoare de dobânda. Dobânda se bonifica si se utilizeaza pentru finantarea Programului de
colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si
a Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului.
(la data 16-mar-2010 Art. 42, alin. (2) din titlul II, capitolul II completat de Art. I, punctul 18. din
Ordonanta urgenta 19/2010 )
Art. 43
Alocarea fondurilor externe nerambursabile de catre Comunitatea Europeana se efectueaza potrivit
cerintelor prevazute în cadrul financiar multianual prevazut de Acordul interinstitutional sau în alte
documente, încheiate ori convenite între Comisia Europeana si Guvernul României.
Art. 44
(1)Fondurile externe nerambursabile aferente implementarii Programului de colectare si gestionare a
datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a Programului de control,
inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului se aloca si se deruleaza în baza prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului,
ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului si a programelor aprobate de Comisia Europeana.
(2)Fondurile externe nerambursabile destinate efectuarii cheltuielilor Programului de colectare si
gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului se vireaza de câtre
Comisia Europeana în doua transe, astfel: o prefinantare reprezentând echivalentul a 50% din contributia
comunitara stipulata în decizia de aprobare a programului national si o plata anuala a soldului dupa
finalizarea programului.
(3)Fondurile externe nerambursabile destinate efectuarii cheltuielilor Programului de control, inspectie si
supraveghere în domeniul pescuitului se vireaza de catre Comisia Europeana astfel: o prefinantare
reprezentând un avans de pâna la 50% din contributia financiara prevazuta în decizia de aprobare a
programului, plati intermediare si plata finala a contributiei.
CAPITOLUL III: Contributia publica nationala
Art. 45
Sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare si gestionare a
datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie
si supraveghere în domeniul pescuitului se cuprind integral în bugetul MAPDR, ca ordonator principal de
credite.
Art. 46
Dupa autorizarea cheltuielilor, conform prevederilor comunitare si nationale, sumele cuvenite a fi
rambursate din fonduri externe nerambursabile se vireaza de MAPDR, în conturile de venituri ale
bugetului de stat.
Art. 47
În limita creditelor bugetare aprobate, MAPDR vireaza sumele cuvenite la ANPA.
Art. 48
Disponibilitatile din fondurile aferente derularii programelor, destinate finantarii acestora, ramase în
conturile MAPDR la sfârsitul anului bugetar, se reporteaza în anul urmator cu aceeasi destinatie.

Art. 49
(1)Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii fiecarui program se stabilesc
având în vedere deciziile anuale ale Comisiei Europene de adoptare a acestora si se reflecta în anexa la
bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite.
(2)Angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevazute la alin. (1), precum si lichidarea, ordonantarea si
plata acestora se efectueaza de ANPA.
Art. 50
În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aproba
normele metodologice de aplicare a acesteia.
TITLUL III: Modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit,
Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de
garantare
Art. 51
1.Art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei Fondurilor SAPARD, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola,
prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 132 din 20 februarie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1)Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare încheiate si platite de
catre fondurile de garantare pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale, în temeiul prezentei legi, executate de institutiile de credit, au
regim de creanta bugetara si sunt venituri ale bugetului de stat.
(la data 03-dec-2009 Art. 51, punctul 1. din titlul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 371/2009 )
(2) Executarea silita a creantelor bugetare prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în temeiul
biletului la ordin emis de debitor, care reprezinta titlu executoriu, potrivit legii, transmis de fondurile de
garantare.
(3) În cazul debitorilor aflati în procedura insolventei, înscrierea la masa credala pentru creantele
prevazute la alin. (1) se efectueaza de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. sau Fondul
National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii IFN - S.A., dupa caz.
(4) Sumele încasate potrivit alin. (2) si (3) sunt venituri ale bugetului de stat.
(5) În biletul la ordin prevazut la alin. (2), suma pe care debitorul se obliga sa o plateasca va fi înscrisa în
moneda în care a fost acordat creditul.
(6) Pentru neplata la scadenta înscrisa în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul
datoreaza majorari de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale."
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