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Regula N+2 / N+3, este o regulã importantã pentru 
managementul financiar al programelor finanþate prin 

fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeanã. 

Aceasta presupune cã banii Comisiei nu pot sã stea la dispoziþia 
statului membru pe un termen nedeterminat, ci existã un termen-limitã 
pânã la care aceste 
sume pot fi cheltuite. 
Deºi se discutã de o 
alocare multianualã, 
acest fapt nu în-
seamnã cã statul 
membru cheltuieºte 
suma alocatã dupã
bunul plac în a c e a  
perioadã de ºapte ani, 
ci existã ºi o alocare
a n u a l ã .  A c e a s t a
este cunoscutã de la 
început ºi este clar 
definitã pentru fiecare 
program operaþional. 

Astfel, sumele sunt alocate anual ºi fiecare alocare anualã 
reprezintã punctul de pornire al finanþãrii - „N“. Acea alocare va trebui 
cheltuitã pânã la sfârºitul celui de-al doilea an dupã anul „N“, al alocãrii. 
Altfel, fondurile care sunt alocate ºi nu sunt cheltuite în cel mult doi ani 
dupã cel în care au fost alocate, se vor pierde. În plus, cheltuirea 
fondurilor înseamnã nu solicitarea rambursãrii lor, ci efectiv virarea 
sumei solicitate în contul beneficiarului de finanþare, în urma tuturor 
verificãrilor cererii de platã, la nivel naþional sau al Comisiei Europene. 

Aceasta este Regula N+2!
Astfel angajamentul Comisiei susþine alocarea anualã a unei 

pãrþi din resursele bugetare ale Uniunii Europene.



De ce ºi N+3? 
În actuala perioadã de programare, cuprinsã între anii 

2007-2013, Comisia Europeanã a adus un amendament la Regula 
N+2, pentru România, 
Bulgaria ºi celelalte 10 state 
care au aderat la Uniunea 
europeanã în 2004. Prin 
acest amendament Comisia 
a acceptat adãugarea încã 
unui an, pentru alocãrile 
financiare aferente anilor 
2007-2010. Astfel, bene-
ficiarii de finanþãri neram-
bursabile prin Instru-
mentele Structurale în 
România pot utiliza fon-
durile alocate pornind de la 
anul „N“ ºi încã în urmãtorii trei ani dupã acesta. În aceste 

condiþii, Regula N+2, pe perioada 2007-
2010, a devenit N+3.
Aceastã alocare are loc în anul N ºi în 

fiecare an urmãtor, care în baza regulii 
N+2/N+3, va deveni urmãtorul an N. La 
data de 31 decembrie a anului N+2/N+3 
angajamentul de platã va fi întrerupt. 
Aceasta înseamnã cã Statul Membru care 
înainteazã cererile de platã pentru sume 
mai mici decât alocarea anualã din bugetul 
comunitãþii va pierde în mod irevocabil 
diferenþa de sumã.  



De exemplu, sã presupunem cã pentru anul 2007 avem 100 de 
unitãþi alocate prin REGIO, 110 unitãþi pentru 2008, 120 pentru 2009 ºi 
aºa mai de-
parte. Cele 100 
d e  u n i t ã þ i  
pent ru  anu l  
2007 pot f i  
cheltuite pânã 
l a  s f â r º i t u l  
anului 2010. 
Teoretic,  se 
considerã cã 
banii alocaþi la 
1 ianuarie 2007 
pot fi cheltuiþi pânã la 31 decembrie 2010. Aceastã regulã nu se va aplica 

l a  n i v e l  d e  
proiect, ci la nivel 
de alocare anualã 
p e  P r o g r a m .  
Astfel, indiferent 
câte pro iecte 
sunt în derulare, 
c e l e  1 0 0  d e  
unitãþi din anul 
2 0 0 7  t r e b u i e  
cheltuite pânã la 
sfârºitul anului 
2010.



Este foarte important de avut în vedere aceste aspecte, pentru cã 
deºi regula se aplicã la nivel de program, realizarea acesteia depinde de 
numãrul de proiecte contractate ºi mai important de numãr de proiecte 
care efectiv cheltuie banii 
contractaþi. Pentru cã deºi 
pro iecte le  sunt  con-
tractate din timp, dacã 
beneficiarii nu reuºesc sã se 
încadreze în grafic, sã 
cheltuie banii propuºi ºi sã 
facã cereri de rambursare, 
banii respectivi nu sunt 
cheltuiþi pânã la termenul 
limitã, atunci aceºti bani 
sunt pierduþi.

Încadrarea în Regula 
N+2/N+3 depinde de noi 
toþi: autoritãþi care gestioneazã programele europene ºi beneficiari de 
fonduri. Trebuie fãcute toate eforturile pentru a folosi toþi banii alocaþi, la 
timp ºi cu beneficii cât mai mari pentru dezvoltarea comunitãþilor  
regionale.

Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operaþional 
Regional 483,62 milioane Euro, reprezentând 10,90% din totalul fondurilor 
derulate prin programul REGIO. Distribuþia fondurilor se realizeazã prin 
cele 6 Axe Prioritare ale Programului Operaþional Regional. Sunt 5 axe 
prioritare disponibile finanþãrii proiectelor elaborate de cãtre diferiþi 
beneficiari, pornind de la Autoritãþi Publice Locale, ONG-uri ºi unitãþi de 
cult, dar ºi pentru microîntreprinderi din mediul urban. Cea de-a ºasea axã 
este destinatã finanþãrii organismelor intermediare ºi instituþiilor 
implicate în derularea fondurilor nerambursabile prin REGIO.
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