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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

 

 

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

 
În ședința de ieri, Guvernul României a aprobat Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020. Aceste norme vizează implementarea 
următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Regional (POR 2014-2020), 
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Programul Operațional Competitivitate 
(POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Capacitate 
Administrativa (POCA), Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) și Programul 
Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).  
 
Actul normativ aprobat de Guvern stabilește modul în care se face programarea 
bugetară a fondurilor europene și a contribuției publice naționale, detaliază fluxurile 
financiare, modul în care sumele aferente acestor proiecte trebuie să se reflecte în 
evidența contabilă proprie a beneficiarilor, precum și condițiile cumulative care 
trebuie îndeplinite de potențialii beneficiari pentru a putea solicita și primi sumele 
aferente prefinanțării. 
 
Conform mecanismului aplicabil cererilor de plată, prefinanțarea se va acorda în 
tranșe, pentru o perioadă de maxim 3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă 
ultima tranșă să depășească durata contractului/deciziei/ordinului de finanțare. În 
maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranșa 
de prefinanțare, beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare prin care să 
justifice utilizarea prefinanțării transferate de către Autoritatea de Management, 
precum și a contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile. În cazul în care 
beneficiarul nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut, autoritățile de 
management au obligația recuperării întregii sume acordate ca tranșă de prefinanțare și 
nejustificată. 
 
Actul normativ stabilește, de asemenea, modul în care se face angajarea, lichidarea și 
ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale, modul de 
derulare a proiectelor în parteneriat, precum și fluxurile financiare aplicabile 
implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, al 
cărui beneficiari sunt operatorii economici cu capital de stat. 
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