SERVICIUL
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19

LOCALĂ

ŞI

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 26.10-30.10.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data
publicării

1.

792/26.10.2015

Emitent

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE
ŞI
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE

Denumirea actului

Observaţii

ORDIN nr. 661 /
2015

Directia
Strategii,
Proiecte

privind modificarea
Ordinului ministrului
dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor
şi al ministrului
economiei şi
finanţelor nr.
1.147/2007/620/2008
pentru aprobarea
categoriilor de
cheltuieli eligibile în
cadrul axei prioritare
"Asistenţă tehnică"
din cadrul
Programului
operaţional regional
2007-2013

Primari

Conţinut pe scurt

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - Cheltuielile efectuate de către organismul intermediar din cadrul agenţiilor de dezvoltare regională şi din
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism şi de către Autoritatea de management pentru implementarea măsurilor
din cadrul domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile astfel:
a) pentru organismul intermediar din cadrul agenţiilor de dezvoltare regională, de la data aprobării înfiinţării
organismului intermediar de către Consiliul de Dezvoltare Regională;
b) pentru organismul intermediar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism, de la data aprobării oficiale a
POR de către Comisia Europeană;
c) pentru Autoritatea de management, de la data aprobării oficiale a POR de către Comisia Europeană."
2. La articolul 3, alineatele (1) , (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către
angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie numit în funcţii publice sau încadrat cu contract
individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, având atribuţii
în procesul de gestionare a POR, încadrat în următoarele structuri:
- organismele intermediare din cadrul agenţiilor de dezvoltare regionale;
- Autoritatea de management pentru POR.
.............................................................................
(3) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2) se decontează conform contractului individual de
muncă/actului de numire în funcţia publică, proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă
aferentă atribuţiilor specifice gestionării POR sau activităţilor adiacente gestionării POR.
(4) În cadrul cheltuielilor de personal, considerate eligibile, pentru personalul de conducere şi de execuţie încadrat
potrivit alin. (1) şi (2) în Autoritatea de management pentru POR şi în organismele intermediare din cadrul agenţiilor
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de dezvoltare regională sunt incluse şi sporurile, primele, orele suplimentare al căror cuantum este prevăzut în actele
de numire/fişele de post pentru Autoritatea de management pentru POR, respectiv în contractele colective de muncă,
aprobate prin hotărâre a Consiliului de Dezvoltare Regională. Sporurile, primele, orele suplimentare se atribuie
potrivit legislaţiei în vigoare la momentul acordării."
3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionării POR din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi din cadrul organismului intermediar constituit la Autoritatea
Naţională pentru Turism, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, inclusiv cel efectuat cu autoturismul personal, caz
în care se decontează combustibilul, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora
prin documente justificative şi dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele
stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea
Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cheltuielile de tipul celor prevăzute la alin. (2) sunt eligibile şi pentru înalţii funcţionari publici care
coordonează, potrivit atribuţiilor stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
activitatea aferentă implementării POR, respectiv a organismului intermediar pentru POR din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Turism, conform atribuţiilor stabilite pentru Autoritatea de management prin Regulamentul (CE) nr.
1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.260/1999 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi
gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013."
4. La articolul 5 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:
"j) cheltuielile pentru instruirea personalului cu atribuţii specifice gestionării POR din cadrul Autorităţii de
management pentru POR şi adiacente gestionării acestuia din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi al organismelor intermediare, precum şi cheltuielile pentru instruirea potenţialilor
beneficiari ai POR, conform Strategiei de asistenţă tehnică, a planurilor de instruire aprobate."
5. La articolul 7 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) în limită de maximum 20% din costurile eligibile rambursate ale proiectului pentru organismul intermediar din
cadrul agenţiilor de dezvoltare regională şi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism efectuate în cadrul
domeniului de intervenţie prevăzut la art. 1 lit. a)."

2.

793/26.10.2015

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

ORDIN nr. 1.321 /
2015
pentru modificarea
anexei la Ordinul
ministrului sănătăţii
nr. 78/2015 privind
aprobarea sumelor
pentru serviciile
publice de ambulanţă
pentru anul 2015

Serviciul de
Ambulanţă
Judeţean
Sibiu

ART. I
Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de
ambulanţă pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 16 februarie 2015, se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Sibiu
Suma aprobată
11.117,00 - mii lei -
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3.

797/27.10.2015

PARLAMENTUL

Legea nr. 244 / 2015
pentru aprobarea
Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr. 13/2015 privind
înfiinţarea,
organizarea şi
funcţionarea
Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii
Publice

Directia
Strategii,
Proiecte

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362
din 26 mai 2015.

Directia
Tehnica,
Investitii si
Patrimoniu

Primari

4.

798/27.10.2015

GUVERNUL

ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 45/
2015
privind instituirea
unei scheme de
ajutor de stat pentru
compensarea
pagubelor cauzate de
fenomenul
meteorologic de
secetă severă în
perioada aprilieseptembrie 2015

Camera
Agricola
Primari

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca
obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilieseptembrie 2015.
(2) Efectele secetei severe sunt semnalate de Administraţia Naţională de Meteorologie, care a emis avertismente de temperaturi
ridicate peste limita de confort şi precipitaţii reduse în perioada prevăzută la alin. (1).
(3) Prezenta schemă respectă prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2, cap. 1, partea II din Orientările Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01), denumite în
continuare Orientările UE.
(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
(5) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv
centrele judeţene/al municipiului Bucureşti, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.
ART. 2
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi
acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia
pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de
timp şi pentru o valoare nedefinită;
b) producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul
pentru funcţionarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale - condiţiile meteorologice nefavorabile, cum
ar fi secetă severă care distruge peste 30% din producţia medie calculată pe baza datelor din anii precedenţi.
CAP. II
Beneficiari, criterii de eligibilitate, modalitatea de calcul al pagubei şi sumele reprezentând ajutor de stat
ART. 3
(1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:
a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
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măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform
legii.
(2) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
criterii:
a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie
2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii
privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;
b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.
(3) Nu sunt eligibili schemei beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică
pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.
(4) Pentru culturile prevăzute la art. 4, suprafaţa pentru care se acordă ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăşi
suprafaţa determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015.
ART. 4
Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia,
cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.
ART. 5
(1) Pentru pierderile de venit, se utilizează datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, de cercetarea statistică, precum şi
datele operative ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, pe fiecare cultură dintre cele
prevăzute la art. 4, prin utilizarea producţiei medii pe anii 2012, 2013 şi 2014, precum şi a preţului mediu din aceeaşi perioadă,
conform prevederilor pct. 361 lit. a) secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE.
(2) Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor
prevăzute la art. 4, plată compensatorie diferenţiată în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele-verbale de constatare şi
evaluare a pagubelor, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi de categoria beneficiarului.
(3) Ajutorul de stat acordat conform alin. (2) se încadrează în prevederile pct. 363 secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE.
(4) Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(5) Cuantumurile maxime prevăzute la alin. (4) scad proporţional în funcţie de procentul de calamitare.
(6) În cazul în care în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, calamitarea este înscrisă sub forma sintagmei
"peste...%", cifra consemnată în această sintagmă este utilizată în calculul diferenţiat al compensaţiei.
CAP. III
Modalitatea de acordare a ajutorului
ART. 6
(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă severă şi care
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2), depun la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, o cerere de
acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a
reprezentantului mandatat;
b) copie a atestatului de producător, după caz;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor
sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
e) numărul contului deschis la instituţii de credit, cu excepţia beneficiarilor producători agricoli persoane juridice pentru care se
completează conturile deschise la Trezoreria Statului.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt prezentate şi în original, în vederea certificării de către reprezentantul APIA,
prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
ART. 7
(1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică, stabilesc sume şi beneficiari, întocmesc şi transmit
la APIA situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
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(2) Autorizarea beneficiarilor şi a sumelor cuvenite şi înregistrarea obligaţiilor de plată se efectuează după primirea deciziei (CE)
privind aprobarea acordării ajutorului de stat.
(3) APIA întocmeşte şi transmite MADR, pe baza cererilor aprobate de către centrele judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti, situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 8
MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice, pe baza anexei nr. 4, transmise de APIA, cererea de deschidere a creditelor
bugetare însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
ART. 9
După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul MADR se
alimentează contul APIA, care virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 10
(1) Resursele financiare necesare aplicării prezentei scheme de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate cu această destinaţie MADR pe anul 2015, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare",
titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
(2) În situaţia în care sumele necesare depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea sprijinului se reduce
proporţional pentru toţi beneficiarii.
CAP. IV
Dispoziţii finale
ART. 11
(1) În anul 2016, APIA efectuează controale pe teren la beneficiarii persoane juridice care deţin bilanţ contabil, pe un eşantion de
minimum 5%.
(2) În situaţia în care, în urma controalelor prevăzute la alin. (1), rezultă că pierderea de venit calculată pe baza datelor contabile
este inferioară ajutorului de stat acordat, acesta se recuperează, cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării ajutorului,
conform legislaţiei specifice.
(3) Sumele astfel recuperate se vor vira de APIA după cum urmează:
a) creanţa bugetară se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare;
b) dobânzile şi penalităţile aferente creanţelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat.
(4) În baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, APIA va elabora proceduri de verificare şi control, aprobate prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
ART. 12
Începând cu data primirii deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi
se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor.
ART. 13
În situaţia în care, anterior emiterii deciziei (CE), Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de
stat, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător.
ART. 14
Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul MADR, pe adresa www.madr.ro.
ART. 15
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

5.

800/28.10.2015

GUVERNUL

HOTĂRÂRE nr.
879 / 2015
pentru modificarea şi
completarea
Hotărârii Guvernului
nr. 1.185/2014
privind organizarea
şi funcţionarea
Ministerului
Agriculturii şi

Camera
Agricola
Primari

ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după litera dd) se introduce o nouă literă, litera ee), cu următorul cuprins:
"ee) asigură, prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului
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Dezvoltării Rurale

instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013."
2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17. - Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în
subordinea acestuia este de 12.337, din care 908 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile
aferente cabinetului ministrului."
3. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGDR AM - PNDR, de gestionare a fondurilor comunitare,
inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de
stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul «Cheltuieli directe» din măsura 511 «Asistenţă tehnică» din cadrul
Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv în măsura de asistenţă tehnică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 20142020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015."
4. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 908, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.
5. La anexa nr. 2, numerele curente I şi II se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.661 de posturi
...............................................................
II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 5.305 posturi"

6.

801/28.10.2015

Guvernul

OUG nr. 46/2015
stabilirea unor
măsuri financiare şi
pentru modificarea şi
completarea unor
acte normative

Directia
Economica
Serviciul
Resurse
Umane

ART. II
Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. I. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr.
89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), se
încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
beneficiari, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat
pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de
angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
(2) în funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzută
la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
(3) Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1) se transferă beneficiarilor în
limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobat cu această destinaţie, în
ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
(4) în situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute
în buget, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procedează astfel:
a) notifică beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceştia mai
pot depune solicitări;
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b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a
depunerii solicitărilor;
c) în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume
disponibile, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prelungeşte termenul de depunere a
solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie;
d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşesc sumele aprobate în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor.
(5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de
arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din
surse proprii sau alte surse legal constituite.
(6) în situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică
beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi (4).
Art. II. — Ordinele ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, precum şi contractele de finanţare
multianuale, încheiate prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în consecinţă.
Art. III. —Articolul 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din
14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. IV. — (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la
prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, unităţile administrativteritoriale pot solicita, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în
contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru:
a) finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în
următoarele condiţii:
1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare
autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a
împrumutului;
2. perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
3. limita de îndatorare: 30%;
b) asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de
programare 2007—2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiţii:
1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare
autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a
împrumutului;
2. perioadă de rambursare: până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
3. limita de îndatorare: exceptat;
c) finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor din fonduri externe nerambursabile, în următoarele condiţii:
1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare
autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a
împrumutului;
2. perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
3. limita de îndatorare: 70%;
d) asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, în următoarele condiţii:
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1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare
autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a
împrumutului;
2. perioadă de rambursare: până la 10 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
3. limita de îndatorare: 70%;
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare
înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Naţională a României, prin efectuarea operaţiunii de schimb
valutar al echivalentului în euro al sumei de 700.000 mii lei determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României
valabil la data efectuării. Echivalentul în lei se înregistrează ca venituri din privatizare în contul curent general al
trezoreriei.
(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativteritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la
utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(4) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu
trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se
calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se
plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(5) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform alin. (1)
se stabilesc prin convenţie de împrumut.
(6) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă
de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de
întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(7) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la
Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia.
(8) în cazul nerespectării prevederilor alin. (4), directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii
administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât
şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor
pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(9) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare……………………………………..

7.

803/29.10.2015

Ministerul
Afacerilor Interne

Ordinul nr.
138/2015
pentru aprobarea
Normelor tehnice
privind utilizarea,
verificarea,
reîncărcarea,
repararea şi

Serviciul
Administrativ,
PSI

Art. 1.
Se aprobă Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor
de incendiu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Normele tehnice sunt obligatorii pentru utilizatorii şi persoanele autorizate care efectuează lucrări de verificare,
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reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu.

scoaterea din uz a
stingătoarelor de
incendiu

Art. 3.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă,
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti
- Ilfov urmăresc punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 2
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

8.

806/29.10.2015

Directia
Economica

GUVERNUL
OUG nr. 47/2015
cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe
anul 2015 şi unele
măsuri bugetare

Subordonate

Primari

ART. 7
(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul
programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente
postaderare", la proiectul 5414 "Noi măsuri de modernizare şi management integrat al serviciilor pentru cetăţeni", capitolul 51.01
"Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare",
articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)", să diminueze creditele de angajament şi
creditele bugetare cu suma de 800 mii lei de la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională", respectiv cu suma de 4.000 mii lei de la
alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi să suplimenteze corespunzător creditele de angajament şi creditele
bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 4.800 mii lei.
(2) Pentru achiziţionarea sediului filialei din localitatea Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova, a Institutului Cultural
Român "Mihai Eminescu" de la Chişinău, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 "Fişa
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 71 "Active nefinanciare",
articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă fişa cod obiectiv 1 "Achiziţii de imobile" cu credite de
angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 72 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.
(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice
finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018", la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", să
introducă titlul 71 "Active nefinanciare", suma asigurându-se prin virări de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul
capitolului bugetar, cu încadrare în prevederile aprobate.
ART. 8
Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri
proprii", să majoreze veniturile proprii cu suma de 25.901 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50
"Alte venituri".
ART. 11
Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", să majoreze
creditele de angajament aferente programului bugetar cod 676 "Program pilot locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi", cu
suma de 7.081 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".
ART. 13
(1) Pentru asigurarea cu prioritate a finalizării obiectivelor de investiţii aflate în finanţare la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa
programului", să majoreze valoarea totală a programului bugetar cod 1284 "Programul Naţional de Dezvoltare Locală" la
17.321.811 mii lei, prin majorarea creditelor de angajament aferente anului 2015 cu suma de 12.000.000 mii lei, şi a creditelor
bugetare cu suma de 1.000.000 mii lei în anul 2015, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51
"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", şi, corespunzător, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pe
perioada 2016-2018 cu încadrarea în valoarea totală a programului.
(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fişa
obiectivului/proiectului/categorii de investiţii", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active
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nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", la fişa cod obiectiv 2
"Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 121.000 mii lei.
ART. 20
Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe
anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 "Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", cu suma
de 10.960 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite.
ART. 23
Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi structura transferurilor de la
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a "Transferuri din
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2015"……………………………………….

9.

807/29.10.2015

GUVERNUL

OUG nr. 48/2015
pentru rectificarea
bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul
2015

10.

11.

807/29.10.2015

807/29.10.2015

ORDINUL
ASISTENŢILOR
MEDICALI
GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI
ASISTENŢILOR
MEDICALI DIN
ROMÂNIA

ORDINUL
ASISTENŢILOR
MEDICALI
GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI
ASISTENŢILOR
MEDICALI DIN
ROMÂNIA

Serviciul
Resurse
Umane

Hotararea nr. 1/2015
pentru completarea
Regulamentului de
organizare şi
funcţionare al
Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România,
adoptat prin Hotărârea
Adunării generale
naţionale a Ordinului
Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali
din România nr. 3/2009

Hotararea nr.
23/2015
privind modificarea şi
completarea
Metodologiei de
reatestare a competenţei
profesionale a
asistenţilor medicali
generalişti, moaşelor şi
a asistenţilor medicali,
aprobată prin Hotărârea
Consiliului naţional al
Ordinului Asistenţilor

Spitale
Serviciul
Resurse Umane

ART. 1
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă - OUG
nr. 48/2015

ART. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România nr. 3/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările
ulterioare, se completează după cum urmează:
- La articolul 12 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele f^1) şi f^2), cu următorul cuprins:
"f^1) Departamentul juridic;
f^2) Departamentul proiecte;"

Spitale
Serviciul
Resurse Umane

ART. I
Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali,
aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, liniuţa a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- perioada în care asistenţii medicali generalişti şi moaşele au desfăşurat pe o perioadă de cel puţin 3 luni activitate de voluntariat
conform legii, în domeniul studiilor absolvite;"
2. La articolul 2, după liniuţa a 7-a se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a 8-a, cu următorul cuprins:
"- perioada în care asistenţii medicali au desfăşurat pe o perioadă de cel puţin 3 luni activitate de voluntariat conform legii, într-o
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Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România
nr. 32/2009

12

810/30.10.2015

GUVERNUL

Hotararea nr.
899/2015
privind alocarea
temporară, pentru luna
noiembrie a anului
2015, a unor sume din
venituri rezultate din
privatizare
ordonatorilor principali
de credite cu rol de
autoritate de
management, precum şi
pentru modificarea art.
2 din Hotărârea
Guvernului nr.
811/2015 privind
alocarea temporară,
pentru luna octombrie a
anului 2015, a unor
sume din venituri din
privatizare
ordonatorilor principali
de credite cu rol de
autoritate de
management

unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării."

Directia
Strategii,
Proiecte

Directia
Tehnica,
Investitii si
Patrimoniu

Primari

rt. 1. — (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din
instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă — Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul
operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor
umane (POS DRU) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii
noiembrie a anului 2015, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata
cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri
rezultate din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 1.100.000 mii lei, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de
prevederile alin. (1), sunt prevăzuţi în anexă.
(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor
Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 31 martie 2016.
Art. 2. — (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral, în
euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi
plată.
(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului de schimb al Băncii Naţionale a
României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR„Disponibil la vedere. Alte depozite
atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic
denominatîn euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe
nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României şi administrat de Autoritatea de certificare şi plată.
(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează’ schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează
echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în
cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de
Autoritatea de certificare şi plată.
(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de
credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar
prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management,
cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.
(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele
transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie
2015.
(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare
şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în
contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 decembrie 2015.
(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate
potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la
efectuarea operaţiunii.
Art. 3. — (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a
transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele
operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii
fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene, a căror
valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de
certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile
lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului
de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.
(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul
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denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile
postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele
Ministerului Finanţelor Publice, până la concurenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), potrivit notificărilor autorităţilor de
management prevăzute la art. 2 alin. (7).
(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor
neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite
cu rol de autoritate de management…………………
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