GUVERNUL ROMANIEI
COMISIA NATIONALA DE
STRATEGIE ~I

ORDIN
~i

Ordonanta de

completarea Normelor metodologice
a Guvernului nr. 114/2018 ........."'It ...
publice ~i a unor masuri fiscal-bugetare,
acte normative ~i
unor termene,
finantelor publice ~i at pre~edintelui
de Strategie ~i Prognoza nr. 2023/172/2019

in vedere prevederile
I pct. 1 din Ordonanta
a
pentru modificarea ~i completarea unor acte normative care privesc

...,~.., v u u

prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvemului nr. 34/2009 privind
!?i functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu
ulterioare, ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvemului
privind organizarea ~i functionarea Comisiei Nationale de Strategie
viceprim-ministru, interimar, ministrul finantelor pub lice
Strategie Prognoza, emit urmatorul ordin:

~i pre~edintele

Normele metodologice de aplicare a art. I-IOdin Ordonanta de urgenta a
nr.
4/2018 privind instituirea unor masuri in domeniu1
~i a un or mas uri fiscal-bugetare, modificarea ~i completarea unor acte
Ordinul ministrului
normative ~i prorogarea unor termene, aprobate
pre~edintelui Comisiei Nationale de Strategie ~i Prognoza nr.
publicat in Monitorul Oficial
Romaniei, Partea I, nr. 294
16
se modi fica ~i se completeaza dupa cum urmeaza:
1

articolul 2, alineatul (1) se modifica

va avea unnatorul cuprins:

acordarii
din Fond, unitatile/subdiviziunile administrativ
asociatiile de dezvoltare intercomunitara, respectiv universitatile depun 0
solicitare
Comisia Nationala de Strategie ~i Prognoza
care mentioneaza
unnatoarele:
a) denumirea
incadrarea acestuia in domeniile prevazute la
sau (3), din ordonanta de urgenta;
b)

estimata a investitiei, cu

c)
d)

e~alonarea

incadrarii in conditiile prevazute

pe ani a acesteia;
art. 3, din ordonanta de

cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea finantarii, dar nu
anul In care se face
mult dedit valoarea ce unneaza a fi finantata
solicitarea;
investiti i ;

e) documentele justificative necesare fundamentarii

f)

cazul unei solicitari
domeniul prioritar secundar,
cererea de grant 0 dec1aratie pe propria raspundere prin care l~i ...,"...
finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal.

va anexa
a
faptul

,AU,""

La articolu12, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (11)
urmatorul
I) Beneficiarii raspund pentru realitatea,

~i

legalitatea date lor

In care proiectele finantate din Fond vizeaza activitati economice,
acestora se va
cu respectarea prevederilor nationale ~i europene
ajutorului de stat. II
3.

4, alineatul (2) se modifica
,,(2)

,,",,'VJCU.L':>U"

va avea urmatorul cuprins:

Nationala de Strategie ~i
incadrarea in domeniile
~i eligibilitatea proiectelor de dezvoltare propuse
beneficiari in
ordonantei de
"
va avea unnatrul cuprins:

se modi fica

dezvoltare
investitii, unitatile/subdiviziunile
dezvoltare intercomunitara sunt
precum ~i asociatiile
transmita unnatoarele documente sau acte justificative, dupa caz:
pentru objective de investitii noi: autorizatii de construire sau, dupa caz,
tehnico-economice, intocmite la
proiectare, studiu de
fezabilitate/documentatie de
a lucrarilor de interventii, aprobate In conditiile
hotarari ale consiliului local/judetean de aprobare a indicatorilor tehnico
.
economICl,
ale consiliului local/judetean de asigurare a finantarii
categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza din Fond, insotite de devizul
"""Ov.UL,...,,,, defalcat
categorii
lucrari ~i categorii
cheltuieli,
Insotit de avizele ~i acordurile stabilite prin

2

b) pentru obiectivele de investitii, finantate din alte surse de finantare ~i pentru care
se soliciHi finantare din Fond pentru componente nefinantate
.
pana
momentul depunerii cererii: autorizatia de construire valabiHi ~i documente care sa
stadiul fizic
~i/sau devizul general pentru lucrarile rest de executat
defalcat pe categorii de lucrari ~i categorii de cheltuieli, precum ~i valoarea
a
cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii.
c) pentru proiectele
dezvoltare referitoare la
curente: devizele de lucrari
memoriile
La articolul 9, punctul 1, dupa
urmatorul cuprins:

de
~i reparatii
necesare demararii executiei

m) Se introduce

0

litera,

lit. n), cu

"n) lucrari pentru construirealmodernizarealreabilitarealextinderea infrastructurE de
transport, respectiv aeroporturi."
6. La articolullO, alineatul (1), punctull se modifica ~i va avea unnatorul cuprins:
. Pentru unitatilsubdiviziuni administrativ-teritoriale
intercomunitara:

~i

asociatii

dezvoltare

a)

pot
detina concomitent cel mult doua proiecte finantate din Fond, iar
de finan~re pentru un proiect se face numai in ordinea domeniilor
prevazute la art. 1
(2) din ordonanta de urgenta;

b)

finantare pentru un proiect din domeniul prioritar
finalizarea integral a a
din domeniul prioritar principal;

c) suma solicitata la finantare
nu
mai mare dedit
dintre valoarea
proiectului
excedentul bugetului local/bugetelor locale
unitatilor administrativ
teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara neutilizat neangajat
~a data soliciUirii
..
stabilirea excedentului bugetului local/bugetelor locale
ale uniHitilor administrativ-teritoriale
ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara nu se iau In calcul sumele a
destinatie a fost stabilita prin acte
nonnative sau prin acorduri/contracte
finantare;
d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond
nu existe 0 alta cerere de finantare
din fonduri externe nerambursabile aprobatft sau in curs de analiza;
nu
finantare dubla concomitenta pentru
aferente proiectelor de
dezvoltare solicitate a fi finantate din Fond,
inclusiv din contracte de
imprumut
cu institutii
credit sau institutii financiare interne sau
internationale. "

7.

11 se modifidi ~i va avea unnatorul cuprins:

I 1 ( Beneficiarul grantului acceseaza finantarea in una sau mai multe
in
unna uneilunor solicitari
finantatorului, care poate include avans de
15% din valoarea finantarii, dar nu mai mult dedit valoarea ce unneaza a fi finan~ta 'in
anul care se
solicitare.
(2) Categoriile

cheltuieli care se pot finanta din
3

cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului care se
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca
obiectivului de
b) cheltuieli pentru elaborarea
de proiectare documentatie tehnica pentru
obtinerea autorizatiei de construire, proiect
~i detalii
verificarea tehnica a proiectarii;
baza, respectiv: constructii
investitiei
functionale
montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice
montaj ~i/sau dotare;
cheltuieli pentru lucrarile de constructii

~i

instalatii aferente organizarii de

~antier;

e)

obtinerea
amenajarea
studiile de
de avizare a lucdirilor de interventii, studiile de teren,
specialitate,
tehnice ~i/sau audit energetic, asistenta
tehnidi, consultanta, taxe pentru obtinerea de
procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru
organizarii
probe
teste
la
"

8. La

pentru

alineatele (2)

(3) se modifica

vor avea urmatorul cuprins:

,,(2)

verifica documentatia primita de la
avand dreptul
Ii
acestuia informatii suplimentare atunci cand elementele cuprinse in solicitarea
finantare
documentatia fumizata nu sunt
pentru efectuarea
.
Incadrarii In domeniile prioritare .

in conditiile legii, potrivit reglemenHirilor proprii ~i prezentelor
nonne metodologice, solicitarea de finantare.
cazu! in care constata ca aceasta
acordare, aproba finantarea, doar pentru
corecte §i
afi~and pe
propriu rezultatul selectiei."
...,.....,u,..."'_""..."".... ,

18, alineatuI (

se modifidi ~i va avea ..........,.......".. .

J.

cuprms:

Uniti:itile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum ~i asociatiile
dezvoltare intercomunitara prin unitatile administrativ-teritoriale componente au
0 perioada
20
ani, 0
a restitui anual,
proprie la proiect/proiecte. Suma se stabile~te
momentul depunerii
valorii finantate pentru fiecare proiect In sume egale anuale,
proiectelor
20 de ani. Suma anuala ce
a fi restituWl,
nu va depa~i diferenta
nivelul maxim al datoriei publice locale,
prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finante1e
cu
~i completarile ulterioare, ~i serviciul datoriei publice locale
inregistrat In urmatorii 20 de ani. In
care
parcursul celor
contractate noi Imprumuturi 'in conditiile art. 10, se impune recalcularea
anuale ce urmeaza a se restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei
Inregistrat
de
administrativteritoriale.
Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au
achitarii anticipate a
.",,",,U;.l.V,

4

contributiilor proprii proiecte. Surnele rarnbursate
aferente fiedirui an
la bugetul de stat
la
prirnului trirnestru al anului urrnator
contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Surne rarnbursate
~1
Calculul surnei datorate se efectueaza
din Fondul de
beneficiar ~i se
de catre structuri din cadrul
Nationale de
Fiscala sau Ministerului Finantelor Publice, desernnate prin ordin al
finantelor
"
se rnodifica

v L . " U ....... L

se

Inlocuie~te

cu anexa care face

integranta

ordin se publica 'in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea 1.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL

PUBLICE

EUGEN~-,,-~..,...1.

1I:EQDOROVICI

COMISIEI NATIONALE DE STRATEGIE ~I PROGNOZA

5

[ Completati cu litere de
fncadreze la art. 1 alin (2)
.~i asocialii de dezvoltare intercomunitara sau art. 1
act
universiti:iliJ

.licea'Sra informatie esfe

rugam nu .)lerge(i, modifica(i, comp/elati!

[ Completa{i eli denumirea camp/etii a solicitantului
U4

prirnit in prezent sau anterior din fonduri publice/fonduri
irnprurnuturi din partea institutiilor de credit nationale sau institutiilor financiare internationale

lrnprumuturi/granturi din
(fie
intregirne,
partial,
proiect) ce constituie obiectul prezentei Solicitari

Da
Nu

scurf amplasamenfull'iediulls'ediile aferente ac/ivi/ali/or
de VA

[
va completa eu denumireajudetului ]
va completa cu denumirea loealitalii unde se va
[
proieetulJ

trebute sa
formz1ate ciar,
stransa corelare cu activitafiie
rezultatele
a se realiza/obfine. In
obieetivele specijice sunt
ca urmare a
unei
construcfii, modernizari, extinderi .'ji dOllirf, in limp ce atingerea
obiectivului general este 0 consecinfa a indeplinirii obiectivelor specijice.
rugam
ulterioare

3.5.

1
OUG nr. 114/2018 cu modijicarile completarile
cilffi cu alenlte
normele metodologice de aplicare
fa art. 11
acela# act normatlv.
milX"m 2 vUZc!'uu

~'\i

a Drf»)ec!tu.lu

perioada
contractului
ultimei
prevQzute in cadrul proiectu!ui.
va avea in vedere fapful
acfivita{ile deja efectuate pana fa data semnarii contractului
finantare pentru proieetul care
obiectul prezentei soliettarii definantare nu vor fi luate in
caleul la estimarea duratei de impiementare. Se va avea in vedere faptul eil modijicarea
duratei de impiementare este subiectul unui act adi{ionalla contractul de finanfare.
(maxlmlu", 48

valoarea tOlalii a investiJiei, valoarea cheltuielilor

a

valoarea

19
3

prezentati devizul general aI investiliei.
devizul
din care se
cheltuielile
Solicitarii
Avansul solicitat( dar nu rna! mult dedit valoarea cheltuielilor din
a
cheltuielilor

an
din

Nu
Excedentul bugetului local neutilizat

l}(JICUlmien1te uecesare a

data solicitarii finantarii:

cn

de

tipul de obiectiv de dezvoltare $i investitii pentru care depuneti cerereaJ

caz:

studiu
proiect tehnic de
QUlorizalie de construire

se

"'7/lrI""

de construire

care
prezinte stadiul jizic
defalcal pe categorii

·,u,,·un'Jlv

devizul general pentrzl
cheltuieli

Ji memorii tehnice nec;esare demariirii execu(iei lucrarilor.

rest

anexate
a se

cerere ~l
care am aplicat este neeesara proiectului
ea nu am 1a
fi ';~+;;;-~;

euno:;;tinF~

care proiectul ar putea sa nu
la toate

IJT~''7'"n+'''

[

eerere a fost

J

~i

aspectele

Codului

cu prenumele, numele complete $i Junclia
legal / persoanei fmputernicite, cu litere mari de

[ Semnatura reprezentantului legal/ persoanei fmputernicite $i
fjtampila. J
fi
elt1t1 eu
instructiunile,
inainte de completare.

format

1a

:;;1 explicatii1e incluse In acest

Instrucliuni privind completarea solieitariz de jinanfare:
momentul completarii solicitiirii de
coperta
dreptunghiulare trebuie fjtew'sa. Tabelul de
Comisia Nalionalii de Strategie
numai de
modificafi
tabelul.

fntre parantezele
se va completa
sa nu completa(i,

