
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1   

 

Titlul proiectului de act normativ 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

 

pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea 

fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 

agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit 

şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 

nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul 

de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării 

politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi 

supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 

privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare 

agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 

 

 

Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

Prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea 

fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de 

garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul 

european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind 

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 

gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul 

pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul 

pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind 

stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare 

agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu 

modificările şi completările ulterioare, s-a creat cadrul legal care a permis 

construcţia instituţională pentru derularea Fondului european de garantare 

agricolă (FEGA), Fondului european agricol de dezvoltare rurală (FEADR) şi a 

Fondului European pentru pescuit (FEP). 
 

Prin acest act normativ s-au reglementat unitar fluxurile financiare privind 

gestionarea sumelor provenite din fondurile mai sus enunţate, în conformitate cu 

prevederile bugetare naţionale, în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a 

fondurilor comunitare. 

 

În vederea acordării sprijinului financiar pentru dezvoltare rurală din Fondul 

european agricol de dezvoltare rurală (FEADR), reglementat prin Regulamentul  

(CE) al Consiliului nr. 1698/2005, a fost aprobat Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 prin Decizia Comisiei Europene nr. C 
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(2008) 3.381 din 16 iulie 2008.  
 

Principiul care stă la baza acordării sprijinului public prin intermediul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 îl reprezintă 

cofinanţarea de la bugetul UE şi bugetul de stat. 
 

Contribuţia maximă publică, precum şi ratele de cofinanţare de la bugetul UE 

pentru fiecare grup coerent de măsuri cu obiective specifice (axă) sunt stabilite in 

PNDR conform Regulamentului nr. 1698/2005. În acest sens, precizăm că pentru 

axele 1, 3, Leader şi Asistenţă Tehnică, rata contribuţiei UE este de 80%, iar 

pentru axa 2 este de 82%, planul financiar incluzând alocarea publică şi alocarea 

de la bugetul UE pentru fiecare măsură în parte, pentru întreaga perioadă de 

programare.  
 

În contextul crizei economice grave cu care se confruntă mai multe state membre 

ale Uniunii Europene, Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri de 

măsuri ce îşi propune să aducă o contribuţie semnificativă la relansarea unora 

dintre economiile din UE care se confruntă cu cele mai multe dificultăţi, având în 

vedere faptul că, criza financiară şi economică prelungită a crescut presiunea 

asupra resurselor financiare naţionale conducând la reducerea bugetelor statelor 

membre. 

 

În acest sens, a fost adoptat în data de 19 decembrie 2011, Regulamentul (UE) 

nr. 1312/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 în ceea ce priveşte anumite 

dispoziţii referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre 

care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi 

cu privire la stabilitatea lor financiară.  

 

Regulamentul (UE) nr.1312/2011 vizează acele state membre care au fost cel 

mai grav afectate de criză şi care primesc sprijin financiar prin intermediul 

Mecanismului privind Balanţa de Plăţi pentru ţările din afara zonei euro şi acordă 

posibilitatea creşterii ratei de contribuţie a FEADR la maxim 95% din totalul 

contribuţiei publice dar fără a conduce la creşterea alocării FEADR pentru 

perioada 2007-2013. 

 

Facilitatea privind creşterea ratei FEADR pînă la maxim 95% poate fi aplicată în 

perioada în care statele membre se află sub incidenţa programelor de asistenţă 

financiară preventivă. România poate beneficia de această facilitate până la data 

de 31 martie 2013, conform perioadei de asistenţă preventivă stabilite de Decizia 

Consiliului 2011/288/CE.  
 

Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 1312/2011 este necesară 

modificarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în vederea schimbării 

ratelor actuale de co-finanţare. Totodată, conform prevederilor regulamentului, 

ratele majorate de cofinanţare se aplică numai în cazul plăţilor care urmează a fi 

efectuate în trimestrul aferent aprobării de către Comisie a Programului, inclusiv 

a noului  plan financiar. De asemenea, ratele majorate de cofinanţare se aplică 

cheltuielilor eligibile nou declarate în fiecare declaraţie certificată de cheltuieli 

suportate până la 31 martie 2013, în cazul României.  

 



La expirarea programului de asistenţă preventivă a UE, ratele aplicabile 

contribuţiei FEADR trebuie să se conformeze cu ratele maxime aplicabile înainte 

de derogare.  
 

Urmare solicitării Ministerului Finanţelor Publice de majorare a contribuţiei 

FEADR la maxim 95% în vederea evitării creşterii deficitului bugetului general 

consolidat şi, astfel, a nerespectării angajamentelor asumate de statul român cu 

instituţiile finanţatoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a iniţiat 

demersurile procedurale pentru modificarea Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală în scopul includerii în planul financiar a noilor rate de contribuţie 

FEADR.  
 

În acest sens, în aplicarea prevederilor Regulamentului sus-menţionat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis Comisiei Europene, în data de 18 

mai 2012, propunerea de modificare a PNDR în vederea revizuirii planului 

financiar cu noile rate de contribuţie a UE.  

  

În aceste condiţii, o influenţă majoră în aplicarea eficientă a acestui mecanism  

este reprezentată de rata de contractare în cadrul Programului. În prezent, nivelul 

de angajare în cadrul PNDR este de cca. 70%, pentru anumite măsuri procentul 

depăşind 90% (ex. Măsura 322), iar pentru restul sumelor prevăzute în Program, 

fie au fost organizate sesiuni de depunere a proiectelor, fie au fost anunţate 

sesiuni noi în calendarul acestui an. Măsurile de plăţi compensatorii pe suprafaţă 

din cadrul axei 2 au un caracter multianual, astfel ca alocările aferente acestora 

trebuie să acopere atât plăţile aferente campaniilor viitoare pentru beneficiarii 

existenţi în prezent în sistem, cât şi plăţile pentru cei care vor intra în sistem ca 

noi beneficiari ai măsurilor existente şi ai pachetelor/măsurilor nou introduse, 

cum ar fi cea privind bunăstarea animalelor.  
 

Astfel, în conditiile aprobării modificării PNDR în vederea aplicării 

mecanismului de 95% contribuţie UE s-ar crea un deficit de fonduri pentru 

acoperirea sumelor deja contractate în cadrul Programului. Având în vedere că în 

prezent nu există bază legală naţională sau în PNDR pentru depăşirea alocărilor 

stabilite la nivelul fiecărei măsuri se impune modificarea, în regim de urgenţă, a 

O.U.G. nr. 74/2009 pentru reglementarea posibilităţii de a încheia contracte/ 

decizii de finanţare/ angajamente multianuale de plată  în cadrul PNDR a căror 

valoare poate determina o depăşire a sumelor alocate în Program. 

 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Promovarea  prezentului act normativ va avea drept consecinţe următoarele: 

- reglementarea posibilităţii încheierii contractelor / deciziilor de finanţare / 

angajamentelor multianuale de plată în cazul măsurilor din PNDR cu depăşirea 

nivelului alocării publice disponibile în Program; 

- asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România privind încadrarea în 

deficitul bugetar asumat, fără periclitarea implementării Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală şi atingerea obiectivelor acestuia. 

 

3. Alte 

informaţii 

 

Nu este cazul 

Secţiunea 3  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

 Nu este cazul 



1. Impactul macroeconomic 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Pe termen scurt, impactul financiar asupra bugetului va consta într-o reducere a angajamentelor 

de plată aferente co-finanţării naţionale corespunzătoare fondurilor rambursate în avans de către 

Comisia Europeană în perioada aplicabilităţii mecanismului. Valoarea estimativă a reducerii 

contribuţiei de la bugetul naţional în termeni de plăţi efectuate pe perioada aplicării 

mecanismului va fi de aproximativ 77,7 mil. euro în condiţiile îndeplinirii previziunilor de plată 

pentru perioada aferentă trimestrului II 2012- trimestrului I 2013. 

 

Totodată, pe termen scurt şi lung se va înregistra o creştere a valorii creditelor de angajament 

necesare susţinerii contractelor/ deciziilor de finanţare / angajamentelor multianuale de plată 

încheiate până în prezent, precum şi a celor care urmează a fi încheiate ca urmare a fondurilor 

care au fost anunţate că vor fi puse la dispoziţie pentru depunerea de proiecte în cursul acestui 

an. 

mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani  Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

i) impozit pe profit - - - - - - 

ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

ii) bunuri si servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 



4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 

buqetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii - - - - - - 

 

Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va 

supune Guvernului spre aprobare proiecte de hotărâre pentru 

modificarea în mod corespunzător a următoarelor acte 

normative:  

1) Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea 

cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 

nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 

agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi 

Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile 

alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate 

de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 

gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în 

domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi 

supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea 

art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul 

european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de 

creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

2. Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Decizii ale Curţii Europene de 

Justiţie şi alte documente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Evaluarea conformităţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Denumirea actului sau Gradul de conformitate (se Comentarii 
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documentului comunitar, numărul, 

data adoptării si data publicării 

conformează/nu se conformează)  

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

 

Se solicită avizul consultativ CL  

 

6. Alte informaţii 

 

 

Nu este cazul  

 

Secţiunea 7  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ s-a afişat pe site-ul M.A.D.R. 



necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.  Alte informaţii 

 

Nu este cazul  

 

Secţiunea 8  Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi /sau locale – 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Revizuirea procedurilor specifice ale Agenţiei de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit şi Agenţiei de Plaţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură instituţii responsabile de 

efectuarea plăţilor în cadrul PNDR 

 

 

 

2. Alte informaţii 

 

Nu este cazul 

 

 

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea 

art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 cu modificările şi completările ulterioare pe care îl 

supunem spre adoptare. 

  

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

Daniel CONSTANTIN 

  

 

AVIZĂM FAVORABIL 

  

 

VICEPRIM - MINISTRU 

MINISTRUL FINANŢELOR 

PUBLICE 

 

Florin GEORGESCU 

MINISTRUL  AFACERILOR EUROPENE 

 

 

Leonard ORBAN   

  

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

Titus CORLĂŢEAN 

 
 

 

 



 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

 

pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 

privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul 

european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi 

Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind 

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 

gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi 

a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi 

pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul 

european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea 

riscului de creditare de către fondurile de garantare 

 

Având în vedere: 

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind 

finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 

209 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 

1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (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 rurală 

acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE, 

Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil 

bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1312/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

19 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 în ceea ce priveşte 

anumite dispoziţii referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se 

confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea 

lor financiară; 

- necesitatea diminuării presiunii asupra resurselor financiare naţionale prin adoptarea unor 

măsuri suplimentare menite să faciliteze gestionarea finanţării acordate de Uniune în cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; 

- posibilitatea creşterii ratei contribuţiei FEADR până la 95% din cheltuielile publice care, în 

contextul constrângerilor bugetare cu care se confruntă şi România, reprezintă o soluţie de a 

răspunde problemelor actuale legate de încadrarea în deficitul asumat de România faţă de 

instituţiile finanţatoare prin reducerea corespunzătoare a cofinanţării de la bugetul de stat pe 

perioada aplicării facilităţii;  

- aplicarea mecanismului de 95% contribuţie UE în cadrul PNDR se realizează prin modificarea 

acestuia în cel mai scurt timp, în vederea reducerii alocării de la bugetul naţional şi implicit a 
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alocării publice totale, concomitent cu crearea bazei legale naţionale pentru contractarea 

fondurilor cu posibilitatea depăşirii alocărilor stabilite la nivelul fiecărei măsuri; 

- urgenţa  adoptării prezentului act normativ care rezidă din faptul că facilitatea aplicării ratei 

contribuţiei UE la 95% este o măsură temporară care se aplică de la momentul aprobării 

modificării PNDR de către Comisia Europeană şi până la 31 martie 2013, perioada în care 

trebuie să fie instituit cadrul legal naţional care permite contractarea fondurilor peste limita 

alocării publice din Program întrucât în prezent în cadrul PNDR există măsuri care au o rată de 

contractare de peste 80%; 

 

Având în vedere faptul că cele menţionate mai sus vizează interesul public şi constituie o 

situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Articol unic – Articolul 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind 

gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare 

agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de 

la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de 

colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi 

a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea 

art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de 

garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se  modifică după cum urmează: 
 

"Art. 19 - (1) Autorităţile responsabile de implementarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, sunt autorizate să încheie contracte/decizii de 

finanţare/angajamente multianuale de plată a căror valoare poate determina depăşirea sumelor 

alocate în euro la nivel de axă şi măsură din alocarea publică prevăzută în program.  
 

(2) Limitele admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate în PNDR se 

stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 

(3) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării 

sumelor prevăzute la art. 13 se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în 

calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii 

contractelor de finanţare aferente proiectelor din cadrul măsurii de asistenţă tehnică aflate în 

implementare, a proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi 

finanţate în cadrul PNDR şi se includ în bugetul de stat.”. 
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