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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri 

pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene 

structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 -2020, transmis 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 

PLx.348 din 10 iunie 2020.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Sorin LAZĂR Cornel ZAINEA 
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare  
și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții  

pentru perioada de programare 2014-2020 
 
 

         În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.348 din 
10 iunie 2020, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2020 privind unele 
măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor 
europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020. 
 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din data de 3 iunie 2020. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor 
europene structurale şi de investiții pentru perioada de programare 2014-2020. Prin 
proiect se propune, în principal, ca începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de 
management, organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanțare din 
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fonduri europene structurale şi de investiții ale Programului Operațional 
Infrastructură Mare, Programului Operaţional Capital Uman, Programului 
Operațional Competitivitate, Programului Operațional Regional, Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă, Programului Operațional Pescuit şi Afaceri 
Maritime, Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, precum şi Autoritatea de 
Management şi beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate să emită, să primească şi să prelucreze 
documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de 
finanţare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de 
rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, dosarelor achiziţiilor 
publice, rapoartelor de progres, precum şi a altor categorii de documente care stau 
la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014.  

Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţe online separate. 
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege 
menționat mai sus, în ședința online din data de 23 iunie 2020.     

La lucrările online ale Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 27 
deputați, din totalul de 27 de membri. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi-a desfăşurat 
lucrările în şedinţa online din 22 iunie 2020. Din numărul total de 15 membri ai 
Comisiei, au participat la şedinţă 13 deputaţi.  

La dezbaterile online ale Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a participat, în calitate de invitat, domnul Ionuț Micu, Director general 
adjunct în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

În urma examinării proiectul de Lege, membrii celor două  comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de 
adoptare a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și 
gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu amendamentele admise prezentate în Anexă.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

PREŞEDINTE,  

Cornel ZAINEA  

SECRETAR, 

Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

SECRETAR,  

Pavel POPESCU 

Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                 

 



Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1.  

 

 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.65/2020 

privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a 

fondurilor europene structurale 
și de investiții pentru perioada 

de programare 2014-2020 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.65/2020 

privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a 

fondurilor europene structurale 
și de investiții pentru perioada 

de programare 2014-2020 
precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 

66/2011, privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora 

 

2.   Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.65 din 7 mai 2020 privind unele 
măsuri pentru digitalizarea 
sistemului de coordonare și 
gestionare a fondurilor europene 
structurale și de investiții pentru 
perioada de programare 2014-
2020, publicată în Monitorul 
Oficial al Românei, Partea I, 

Art.I - Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.65 din 7 
mai 2020 privind unele măsuri 
pentru digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a 
fondurilor europene structurale și 
de investiții pentru perioada de 
programare 2014-2020, publicată 
în Monitorul Oficial al Românei, 
Partea I, nr.381 din 12 mai 2020, 

 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
nr.381 din 12 mai 2020. cu următoarele completări: 

3.  Ordonanța de urgență privind 
unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a 
fondurilor europene structurale 
și de investiții pentru perioada 
de programare 2014-2020 

 Nemodificat  

4.  Art.1. -(1) Începând cu data de 1 
iunie 2020, autoritățile de 
management, organismele 
intermediare și beneficiarii 
proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene structurale și de investiții 
ale Programului operațional 
Infrastructură mare, Programului 
operațional Capital uman, 
Programului operațional 
Competitivitate, Programului 
operațional regional, Programului 
operațional Capacitate 
administrativă, Programului 
operațional Pescuit și afaceri 
maritime, Programului operațional 
Asistență tehnică, precum și 
Autoritatea de management și 
beneficiarii proiectelor cu finanțare 
din Programul operațional 
Ajutorarea persoanelor 
dezavantajate sunt obligate să 
emită, să primească și să 
prelucreze documentele aferente 
apelurilor de proiecte, contractelor 

 Nemodificat  



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
de finanțare/ordinelor/deciziilor de 
finanțare, actelor adiționale la 
acestea, cererilor de rambursare, 
cererilor de prefinanțare, cererilor 
de plată, dosarele achizițiilor 
publice, rapoartelor de progres, 
precum și alte categorii de 
documente care stau la baza 
implementării proiectelor numai 
prin intermediul sistemului 
informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014. 

(2) Emiterea, transmiterea și 
prelucrarea documentelor în format 
letric sunt permise numai pentru 
circuitul intern al acestora și numai 
pentru situațiile în care există 
obligativitatea legală a arhivării 
acestora în format letric. 
Autoritățile de management, 
organismele intermediare și 
beneficiarii proiectelor cu finanțare 
din fonduri europene structurale și 
de investiții ale programelor 
prevăzute la alin.(1) vor asigura 
această arhivare prin și la nivelul 
structurilor interne specifice. 
Pentru toate celelalte situații, 
emiterea, prelucrarea și 
transmiterea documentelor din 
cadrul circuitului intern de la 
nivelul fiecărei/fiecărui 
instituții/beneficiar se vor face în 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
format electronic și urmând pașii și 
fluxul de proces pe care fiecare 
instituție/beneficiar îl va întocmi și 
aproba prin procedură internă. 

(3) Începând cu data de 1 iunie 
2020, corespondența între 
autoritățile de management, 
organismele intermediare și 
beneficiari se va derula numai în 
format electronic, fiecare dintre 
părți fiind obligată să își 
organizeze Registrul de evidență 
electronică a corespondenței, 
denumit în continuare R.E.E.C., 
dar și organizarea electronică a 
arhivei pentru acestea a acestor 
documente. 

(4) Se consideră corespondență 
între părți: e-mailuri, notificări prin 
intermediul sistemului 
SMIS2014+/MySMIS2014, 
solicitări de clarificări/răspunsuri 
la clarificări, precum și orice alte 
documente electronice care sunt 
necesare în derularea proiectelor. 

5.  Art.2. – (1) Autoritățile de 
management, organismele 
intermediare, precum și 
beneficiarii care au încheiat 
contracte de 
finanțare/ordine/decizii de 
finanțare au obligația de a utiliza 

 Nemodificat  



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
semnătura electronică potrivit 
prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 38/2020 privind 
utilizarea înscrisurilor în formă 
electronică la nivelul autorităților 
și instituțiilor publice. 

(2) Contractele de 
finanțare/Ordinele/Deciziile de 
finanțare, actele adiționale aferente 
contractelor de 
finanțare/ordinelor/deciziilor de 
finanțare, cererile de rambursare, 
cererile de prefinanțare, cererile de 
plată, rapoartele de progres, 
dosarele achizițiilor publice, 
precum și orice alte documente 
emise și semnate cu semnătură 
electronică calificată conform 
prevederilor legale în vigoare sunt 
asimilate înscrisurilor autentice. 

(3) Autoritățile de management, 
organismele intermediare și 
beneficiarii au obligația de a 
organiza și înregistra documentele 
prevăzute la alin. (2) în R.E.E.C., 
dar și de a asigura organizarea 
electronică a arhivei pentru 
acestea. 

(4) Documentele-suport în format 
electronic sunt utilizate de către 
instituțiile/organismele cu rol de 
audit, verificare și control pentru 
organizarea misiunilor de audit de 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
sistem, de operațiuni și auditului de 
follow-up potrivit normelor de 
audit în vigoare, precum și pentru 
organizarea misiunilor de 
verificare sau control. 

6.    1.După articolul 2 se introduce 
un nou articol, art.21, cu 
următorul cuprins:  
Art. 21 (1) Titlurile de creanță 
emise în implementarea proiectelor 
finanțate din fonduri europene 
structurale și de invest iții, precum 
și alte acte administrative emise de 
autoritățile de management în 
exercitarea atribuțiilor de autoritate 
publică prevăzute de actele 
normative în vigoare, se emit în 
format electronic, semnate cu 
semnătură electronică calificată 
conform prevederilor legale și sunt 
asimilate înscrisurilor autentice. 

(2) Documentele prevăzute la alin. 
(1) se transmit beneficiarilor 
proiectelor finanțate din fonduri 
europene structurale și de 
investiții, prin intermediul 
sistemului informatic SMIS2014+/ 
MySMIS2014, de către structura 
emitentă. 

(3) Data comunicării către 
beneficiar a documentelor 
prevăzute la alin (1) este prima zi 

Având în vedere că titlurile de 
creanță, titlurile de creanță 
devenite executorii precum și alte 
acte administrative emise de 
autoritățile de management în 
exercitarea atribuțiilor de autoritate 
publică prevăzute de actele 
normative în vigoare pe de o parte, 
și contestațiile beneficiarilor 
împotriva acestor documente pe de 
altă parte, sunt acte susceptibile a 
fi emise și transmise în mod 
electronic, este necesară 
reglementarea semnării electronice 
și a transmiterii acestora de către 
autoritățile de gestionare, precum 
și recepționării de către beneficiari, 
inclusiv a datei la care procedura 
de comunicare se consideră 
îndeplinită, în vederea simplificării 
și transparentizării relației dintre 
autoritățile de management și 
beneficiari. 

Este necesar să se precizeze faptul 
că anexele documentelor 
menționate la alin. (1) trebuie 
transmise împreună cu 
documentele de bază, chiar dacă 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
lucrătoare care urmează datei 
transmiterii prin sistemul 
informatic SMIS2014+/ 
MySMIS2014 și reprezintă data 
luării la cunoștință de că tre 
beneficiar a  acestor documente.     

(4) Titlurile de creanță devenite 
executorii emise în conformitate cu 
prevederile alin.(1), semnate cu 
semnătură electronică calificată 
conform prevederilor legale, sunt 
asimilate înscrisurilor autentice și 
se transmit în format electronic 
Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală în termenele 
prevăzute de actele normative 
aplicabile, împreună cu dovada 
comunicării către beneficiar, 
reprezentată de un extras din 
sistemul informatic, sub formă de 
document semnat cu semnătură 
electronică calificată conform 
prevederilor legale, cu evidențierea 
datei transmiterii titlului de 
creanță,  la adresele de e-mail 
comunicate de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală. 

(5) Contestațiile formulate de 
beneficiari cu privire la 
documentele prevăzute la alin. (1) 
se transmit/se primesc numai prin 
modulul Comunicare al sistemului 
informatic SMIS2014+/ 

ele se regăsesc în alte secțiuni ale 
sistemului informatic SMIS2014+/ 
MySMIS2014, întrucât în cazul 
unui litigiu ele trebuie prezentate 
instanței în forma în acre erau la 
data emiterii documentului de bază 
prevăzut la alin. (1). 

Întrucât pentru titlurile de creanță 
este obligatorie aplicarea ștampilei 
autorității emitente, iar   regula va 
fi ca documentele să se emită 
electronic, trebuie menționat 
explicit că în acest caz nu este 
necesară ștampila. 

 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
MySMIS2014, semnate cu 
semnătură electronică calificată 
conform prevederilor legale.   

(6) Data depunerii la emitent a 
contestațiilor prevăzute la alin. (5) 
este prima zi lucrătoare care 
urmează datei transmiterii de către 
beneficiar a acestui document prin 
sistemul informatic MySMIS2014. 

(7) Toate anexele documentelor 
menționate la alin. (1) și care fac 
parte din acestea se transmit 
împreună cu documentele 
respective, indiferent dacă se 
regăsesc în sistemul informatic 
SMIS2014+/ MySMIS2014. 

(8) În cazul documentelor emise 
electronic nu se aplică ștampila 
autorității emitente. 

7.  Art. 3.- (1) (1) Organizarea 
electronică a arhivei prevăzute la 
art. 2 alin. (3) se poate realiza la 
nivel de proiect sau pe categorii de 
documente, în funcție de specificul 
proiectelor, cu condiția ca 
documentele arhivate să fie ușor 
identificabile de către părțile 
interesate, inclusiv pentru 
organizarea misiunilor de 
audit/verificare/control. 

2) Perioada de păstrare a 

 Nemodificat  



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
documentelor din arhiva 
electronică este cea prevăzută de 
normele legale în vigoare și de 
prevederile contractelor de 
finanțare/ordinelor/deciziilor de 
finanțare. 

8.  Art. 4.- (1) Începând cu verificările 
demarate în data de 1 iunie 2020, 
pentru procedurile de achiziții 
publice/sectoriale aferente 
proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene structurale și de investiții 
și din Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate 
persoane, denumit în continuare 
FEAD, se asigură accesul la 
documente în format electronic, 
astfel: 

a) beneficiarii proiectelor transmit 
către autoritățile de management 
sau, după caz, către organismele 
intermediare, prin modulul 
Comunicare al sistemului 
informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014 o 
notificare privind finalizarea 
procedurii de achiziț ie 
publică/sectorială; 

b) în vederea asigurării exercitării 
atribuțiilor de management, control 
și audit, în ceea ce privește 
achizițiile publice, Autoritatea 

 Nemodificat  



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
pentru Digitalizarea României, 
denumită în continuare A.D.R., 
asigură autorităților de 
management și, după caz, 
organismelor intermediare, precum 
și organismelor cu rol de audit, 
verificare și control accesul în 
Sistemul electronic de achiziții 
publice, denumit în continuare 
S.E.A.P., pe bază de solicitare; 

c) în cazul documentelor incluse în 
dosarul achiziției, care nu se 
regăsesc în S.E.A.P., precum și al 
documentelor aferente achizițiilor 
pentru care nu există 
obligativitatea publicării în 
S.E.A.P., beneficiarii proiectelor 
au obligația de a le semna 
electronic cu semnătură electronică 
calificată și  de a le încărca în 
modulul Achiziții al sistemului 
informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014. 

(2) Autoritatea de Audit, 
organismele cu rol de verificare 
sau control, autoritățile de 
management, organismele 
intermediare și beneficiarii 
proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene structurale și de investiții 
au dreptul de a organiza arhivarea 
electronică a documentelor 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
existente în S.E.A.P. pentru 
fundamentarea constatărilor 
referitoare la suspiciuni de nereguli 
sau de fraude sau pentru orice alte 
situații în care este necesară 
utilizarea de documente care fac 
parte din procedura de achiziție 
publică/sectorială. 

(3) Președintele A.D.R. emite 
norme de acces în S.E.A.P. pentru 
efectuarea controlului procedurilor 
de achiziție publică, în termen de 
30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 

9.    2.După articolul 4 se introduc 
două noi articole, art.41 și art.42, 
cu următorul cuprins: 
Art. 41 (1) În vederea asigurării 
exercitării atribuțiilor de 
management, control şi audit, în 
ceea ce privește cheltuielile 
salariale solicitate la rambursare în 
cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri europene structurale şi de 
investiţii, Inspecția Muncii asigură 
autorităţilor de management şi, 
după caz, organismelor 
intermediare, precum şi 
organismelor cu rol de audit, 
verificare şi control accesul în 
Revisal, pe bază de solicitare. 

Pentru continuarea procesului de 
debirocratizare în relația dintre 
autoritățile de management/ 
organismele intermediare și 
solicitanți/beneficiari de fonduri 
europene structurale și de 
investiții, precum și reducerea 
timpilor aferenți etapelor din 
cadrul ciclului de viată al 
proiectului, asigurând astfel o 
evaluare a cererilor de finanțare și 
o implementare a proiectului mai 
eficientă sunt necesare 
următoarele: 

- Asigurarea accesului în sistemul 
informatic Revisal, pe bază de 
solicitare, de către Inspecția 
Muncii, autorităţilor de 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
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propuse 
(2) Organismele cu rol de audit, de 
verificare sau control, autorităţile 
de management și organismele 
intermediare au dreptul de a 
organiza arhivarea electronică a 
documentelor existente în Revisal 
pentru fundamentarea constatărilor 
referitoare la nereguli sau  fraude 
sau în orice alte situaţii în care este 
necesară utilizarea acestor 
documente. 

(3) Inspectorul general de stat al 
Inspecției Muncii emite norme de 
acces în Revisal pentru efectuarea 
controlului registrului de evidenţă 
a salariaţilor, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. 42 (1) În vederea asigurării 
exercitării atribuţiilor de 
management, control şi audit, în 
ceea ce privește situația fiscală a 
solicitanților/beneficiarilor de 
fonduri externe nerambursabile, 
Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, denumită în continuare 
A.N.A.F., asigură autorităţilor de 
management şi, după caz, 
organismelor intermediare, precum 
şi organismelor cu rol de audit, 
verificare şi control accesul în 
PatrimVen, pe bază de solicitare. 

(2) Organismele cu rol de audit, de 

management şi, după caz, 
organismelor intermediare, precum 
şi organismelor cu rol de audit, 
verificare şi control, în vederea 
asigurării exercitării atribuţiilor de 
management, control şi audit, în 
ceea ce privește situația salariaţilor 
din România, 
solicitanți/beneficiari/beneficiari 
finali în cadrul proiectelor finanțate 
din fonduri structurale și de 
investiții. 

- Asigurarea accesului în sistemul 
informatic PATRIMVEN, pe bază 
de solicitare, de către ANAF, 
autorităţilor de management şi, 
după caz, organismelor 
intermediare, precum şi 
organismelor cu rol de audit, 
verificare şi control, în vederea 
verificării condiției de eligibilitate 
a solicitanților/beneficiarilor în 
cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri structurale și de investiții. 
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verificare sau control, autorităţile 
de management și organismele 
intermediare au dreptul de a 
organiza arhivarea electronică a 
documentelor existente în 
PatrimVen pentru fundamentarea 
constatărilor referitoare la nereguli 
sau fraude sau pentru orice alte 
situaţii în care este necesară 
utilizarea acestor documente. 

(3) Președintele A.N.A.F. emite 
norme de acces în PatrimVen 
pentru efectuarea controlului 
situației fiscale a 
solicitanților/beneficiarilor de 
fonduri externe nerambursabile, în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

10   Art. 5. – (1) Procedurile de 
modificare a contractelor de 
finanțare/ordinelor/deciziilor de 
finanțare de către autoritățile de 
management/organismele 
intermediare/beneficiari, prin act 
adițional/notificare care necesită 
avizul autorității de 
management/organismului 
intermediar, se derulează doar în 
cadrul sistemului informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014 în 
format electronic, astfel: 

 Nemodificat  
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a) beneficiarul proiectului 
transmite, prin modulul 
Comunicare al sistemului 
informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014, o 
solicitare de modificare a 
contractului/ordinului/deciziei de 
finanțare, în acord cu clauzele 
contractuale existente, încărcând în 
acest modul atât solicitarea, cât și 
documentele justificative aferente; 

b) solicitarea de modificare a 
contractului de 
finanțare/ordinului/deciziei de 
finanțare împreună cu documentele 
transmise se analizează și se 
avizează/respinge de către 
autoritatea de 
management/organismul 
intermediar în conformitate și în 
termenele prevăzute în procedurile 
aplicabile; 

c) decizia de avizare/respingere a 
modificării propuse se comunică 
beneficiarului prin modulul 
Comunicare al sistemului 
informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014; 

d) după transmiterea avizării 
solicitării de modificare de către 
autoritatea de 
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management/organismul 
intermediar, beneficiarul inițiază în 
modulul Contractare fluxul aferent 
modificării, conform prevederilor 
contractuale (act 
adițional/notificare care necesită 
avizul autorității de 
management/organismului 
intermediar); 

e) termenul maxim pentru 
încheierea unui act adițional în 
format electronic este de 60 de zile 
de la data înregistrării la autoritatea 
de management/organismul 
intermediar a solicitării de 
modificare a 
contractului/ordinului/deciziei de 
finanțare, transmise prin 
intermediul modulului Comunicare 
din sistemul informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014. 

(2) În cazul notificărilor care nu 
necesită avizul autorității de 
management/organismului 
intermediar, procedurile de 
modificare prin notificare a 
contractelor/ordinelor/deciziilor de 
finanțare se realizează doar în 
cadrul sistemului informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014 în 
format electronic, prin inițierea de 
către beneficiar în modulul 
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Contractare a fluxului aferent 
modificării, conform prevederilor 
contractuale. 

11   Art. 6. – (1) Autoritățile 
competente în domeniul eliberării 
acordurilor/avizelor/certificatelor 
pentru proiectele cu finanțare din 
fonduri europene organizează 
primirea documentațiilor aferente 
și emiterea 
acordurilor/avizelor/certificatelor 
în format electronic. 

(2) 
Acordurile/Avizele/Certificatele 
necesare proiectelor cu finanțare 
din fonduri europene se semnează 
în format electronic prin utilizarea 
semnăturii electronice calificate. 

(3) Solicitările de clarificări sau, 
după caz, completarea de 
documente ori solicitarea de orice 
alte informații necesare eliberării 
acordurilor/avizelor/certificatelor 
se pot face, prin grija autorității 
emitente, în format electronic și 
prin utilizarea semnăturii 
electronice calificate. 

 Nemodificat  

12     3.După articolul 6 se introduc 
două noi, articole art.7 și art.8, 
cu următorul cuprins: 
Art. 7 (1) În cadrul proiectelor 

Pentru reducerea timpilor aferenți 
etapelor din cadrul ciclului de viată 
al proiectului, asigurând o 
implementare a proiectului mai 
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finanțate din fonduri europene 
structurale și de investiții, 
ordonatorii de credite pot semna cu 
semnătură electronică calificată şi 
pot transmite în format electronic 
toate documentele care stau la baza 
parcurgerii celor patru faze ale 
execuției bugetare a cheltuielilor, 
respectiv: angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

(2) Ordonatorii de credite care 
aplică prevederile alin. (1) 
stabilesc prin proceduri proprii 
documentele care vor fi  semnate 
cu semnătură electronică calificată, 
circuitul acestora, persoanele 
împuternicite să efectueze 
operaţiunile respective, precum şi 
modalitatea de arhivare, în 
condiţiile legii.” 

Art. 8 (1) În mod excepțional, 
schimbul de informații între 
autoritatea de management și 
beneficiar, respectiv între 
beneficiar și autoritatea de 
management, poate avea loc pe 
suport de hârtie, în eventualitatea 
unui caz de forță majoră, a 
funcționării defectuoase a 
sistemului informatic SMIS2014+/ 
MySMIS2014 sau a întreruperii 
legăturii cu acesta pentru o 
perioadă care depășește o zi 

eficientă este necesară 
reglementarea faptului că 
ordonatorii de credite pot semna cu 
semnătură electronică calificată şi 
pot transmite în format electronic 
următoarele toate  documentele 
care stau la baza parcurgerii celor 
patru faze ale execuției bugetare a 
cheltuielilor, respectiv angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor, cu respectarea 
formatelor standard a acestor 
documente, prevăzute în Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 
1.792/2002. 

 

 

 

 

 

Este necesară reglementarea 
situației de forță majoră, a 
funcționării defectuoase a 
sistemului informatic SMIS2014+/ 
MySMIS2014 sau a întreruperii 
legăturii cu acesta. 

În vederea reducerii birocrației 
relația dintre autoritățile de 
management/ organismele 
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lucrătoare în ultima săptămână 
înainte de termenul-limită 
obligatoriu pentru transmiterea 
prin sistemul informatic a 
documentelor reglementate de 
prezenta ordonanță sau timp de 
cinci zile lucrătoare consecutive în 
alte perioade. 

(2) Atunci când sistemul 
informatic funcționează din nou în 
mod corespunzător, când este 
restabilită legătura cu sistemul 
respectiv sau când situația de forță 
majoră încetează, partea în cauză 
introduce fără întârziere în 
SMIS2014+/ MySMIS2014 
informațiile deja transmise pe 
suport de hârtie. 

intermediare și 
solicitanți/beneficiari de fonduri 
europene structurale și de investiții 
și ținând cont de prevederile Legii 
nr. 169/2019 

Pentru modificarea şi completarea 
art. V din Ordonanţa Guvernului 
nr. 17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, este necesară 
eliminarea ștampilei de pe 
următoarele documente: Procesul-
verbal de constatare a neregulilor 
şi de stabilire a creanţei bugetare 
precum și pe Contestația 
administrativă a titlului de creanță. 

13   Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011, privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancționarea neregulilor apărute 
în obți nerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 Art.II. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011, privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.461 din 30 iunie 
2011, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 
nr.142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
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cum urmează: 
 

14   Art. 21 alin. (21) 

„(21) Procesul-verbal de constatare 
a neregulilor şi de stabilire a 
creanţei bugetare trebuie să conţină 
următoarele elemente: denumirea 
autorităţii emitente, data la care a 
fost emis, datele de identificare a 
debitorului sau a persoanei 
împuternicite de debitor, 
cuantumul creanţei bugetare 
stabilite în urma constatărilor, 
motivele de fapt, temeiul de drept, 
numele şi semnătura 
conducătorului autorităţii emitente, 
ștampila autorităţii emitente,  
posibilitatea de a fi contestat, 
termenul de depunere a contestaţiei 
şi autoritatea la care se depune 
contestaţia, menţiuni privind 
punctul de vedere al debitorului şi 
poziţia exprimată de structura de 
control competentă, ca urmare a 
aplicării prevederilor alin. (14) şi 
(15).” 

 1.La articolul 21, alineatul (21) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

(21) Procesul-verbal de constatare 
a neregulilor şi de stabilire a 
creanţei bugetare trebuie să conţină 
următoarele elemente: denumirea 
autorităţii emitente, data la care a 
fost emis, datele de identificare a 
debitorului sau a persoanei 
împuternicite de debitor, 
cuantumul creanţei bugetare 
stabilite în urma constatărilor, 
motivele de fapt, temeiul de drept, 
numele şi semnătura 
conducătorului autorităţii emitente, 
posibilitatea de a fi contestat, 
termenul de depunere a contestaţiei 
şi autoritatea la care se depune 
contestaţia, menţiuni privind 
punctul de vedere al debitorului şi 
poziţia exprimată de structura de 
control competentă, ca urmare a 
aplicării prevederilor alin. (14) şi 
(15). 

 

15     2.La articolul 34, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alin. (31) cu următorul cuprins: 

(31) Titlurile de creanță,  
contestațiile administrative 

 



Nr. 
crt. Text OUG nr. 65/2020 Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
formulate împotriva acestora și 
deciziile de soluționare a 
contestațiilor, emise în format 
electronic, cu semnătură 
electronică calificată conform 
prevederilor legale în vigoare se 
comunică prin sistemul informatic 
SMIS2014+/ MySMIS2014, 
potrivit prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 65/2020 
privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a 
fondurilor europene structurale și 
de investiții pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu 
completările ulterioare. 

16   Art. 47 alin. (1) lit. e) 

„e) semnătura contestatarului sau a 
împuternicitului acestuia, precum 
şi ştampila, în cazul persoanelor 
juridice.” 

 3.La articolul 47 alineatul (1),  
litera e) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„e) semnătura contestatarului sau a 
împuternicitului acestuia.” 

 

17     III. Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
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Legea nr. 142/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se actualizează în 
termen de 60 zile în conformitate 
cu prevederile prezentei legi. 

 
 
 
 
 
 


