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Vă comunicăm că, potrivit prevederilor art.7, alin.(1) şi alin.(2), din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.23/2013, privind gestionarea financiară
a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al
Spaţiului Economic European 2009 ‐ 2014 şi Mecanismului financiar norvegian
2009 ‐ 2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru implementarea
proiectelor prin intermediul tipurilor de asistenţă financiară prevăzute la art. 5
alin. (1) lit. a) şi b), sumele aferente grantului şi cofinanţării publice se transferă
de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de
proiecte/beneficiarilor. Cu sumele astfel încasate, promotorii de
proiecte/beneficiarii instituţii publice îşi majorează veniturile şi cheltuielile
bugetului fondurilor externe nerambursabile.
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Pentru înregistrarea operatiunilor ocazionate de implementarea
proiectelor finantate in cadrul Mecanismului SEE, conform clasificatiei
bugetare se fac urmatoarele precizari si modificari:
1. Operatorii de program vor înregistra sumele în vederea alocării către
promotorii de proiect/beneficiari, reprezentând cofinanţarea publică, conform
„Clasificaţiei economice a cheltuielilor”, la titlul VIII „Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cod 56, unde se introduc
următoarele articole:
 „Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului
SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice”, cod
56.35;
 „Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadru mecanismului
financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii
publice”, cod 56.36;
 „Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului
SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii
publice”, cod 56.37;
 „Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadru mecanismului
financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât
instituţii publice”, cod 56.38;
2. Promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice care
implementează proiecte pe principiul prefinanţării, vor înregistra sumele
primite de la operatorii de proiect, conform „Clasificaţiei veniturilor
bugetului fondurilor externe nerambursabile”, unde se introduc
următoarele subdiviziuni:
 Pentru evidenţierea cofinanţării publice se introduce capitolul
„Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.08, cu subcapitolele :
a) Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE, cod
42.08.60;
b) Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian,
cod 42.08.61.
 Pentru evidenţierea sumelor aferente grantului se introduce capitolul
„Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si
prefinantari”, cod 45.08, cu subcapitolele:
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¾ “Mecanismul financiar SEE”, cod 45.08.17, cu paragraful:
9 “Prefinanţare”, cod 45.08.17.03.
¾ “Mecanismul financiar norvegian”, cod 45.08.18, cu paragraful:
9 “Prefinanţare”, cod 45.08.18.03.
¾ “Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE”, cod
45.08.20, cu paragraful:
9 “Prefinanţare”, cod 45.08.20.03.
¾ “Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor
financiare SEE”, cod 45.08.21, cu paragraful:
9 “Prefinanţare”, cod 45.08.21.03.
Pentru înregistrarea cheltuielilor, aferente fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic
European 2009 ‐ 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014, în
clasificaţia economică, promotorii de proiecte/beneficiarii vor utiliza articolele
„Mecanismul financiar SEE”, cod 56.17, „Mecanismul financiar norvegian”, cod
56.18, „Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE”, cod 56.27 şi
„Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE”,
cod 56.28, cu alineatele corespunzătoare.
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introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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