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Articolul 2 
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 
a) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile 
naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal 
încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori 
a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care 
poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau 
fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit; 
a^1) nereguli cu caracter sistemic/de sistem - nereguli generate de modul în care sunt 
îndeplinite cerinţele-cheie ale sistemelor de management şi control care se produc ca urmare a 
unor deficienţe de proiectare a procedurilor de management şi control, a unor erori sistematice 
de aplicare a procedurilor de management şi control sau din necorelarea prevederilor legislaţiei 
naţionale cu reglementările comunitare; 

--------- 
Lit. a^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 

iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. 
b) fraudă - infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte 
legi speciale; 
c) fonduri europene - sumele provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată 
României din bugetul general al Uniunii Europene şi/sau din bugetele administrate de aceasta 
ori în numele ei; 

d) fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene - sumele provenite din bugetul 
general consolidat, utilizate pentru: asigurarea cofinanţării, plata prefinanţării, înlocuirea 
fondurilor europene în situaţia indisponibilităţii/sistării temporare a plăţii acestor fonduri, 
completarea fondurilor europene în vederea finalizării proiectelor, precum şi alte categorii de 
cheltuieli legal reglementate în acest scop; 

e) autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene - autorităţile de management în 
cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European 

pentru Pescuit, din fondurile europene structurale şi de investiţii, din Fondul european pentru 
ajutorarea persoanelor defavorizate, din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare, autorităţile care asigură gestionarea Instrumentului european de vecinătate şi 
parteneriat ENPI, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
în Agricultură în cadrul programelor de finanţare a politicii agricole comune pentru perioadele 
de programare 2007-2013 şi 2014-2020, agenţiile de implementare - inclusiv Ministerul 

Fondurilor Europene - în cadrul programelor PHARE, Ministerul Fondurilor Europene în cadrul 
Facilităţii Schengen, al Facilităţii de tranziţie, al Mecanismului financiar SEE 2004-2009, cu 
excepţia proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului financiar SEE 
2009-2014 şi al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, autorităţile naţionale 
responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri europene, 
structurile de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană şi 
autorităţile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene - FSEU; 
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--------- 
Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. 

f) autorităţi de certificare - toate structurile cu funcţiuni de certificare a cheltuielilor finanţate 
din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora, stabilite prin 
reglementările donatorilor şi reglementări naţionale; 
g) beneficiar - orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, aşa cum este 
aceasta definită pentru fiecare program în reglementările europene incidente şi documentele 

programului respectiv şi care este fie direct sau indirect parte în 
contractul/acordul/decizia/ordinul de finanţare finanţat integral sau parţial din fonduri 
europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora ori, după caz, din fonduri provenite 
de la alţi donatori publici internaţionali, fie persoană fizică sau juridică îndreptăţită să 
primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenţii ori ajutoare care sunt finanţate din 
instrumentele de finanţare a politicii agricole comune, în conformitate cu prevederile legale 
naţionale şi/sau comunitare în vigoare; 

h) activitatea de constatare a neregulilor - activitatea de control/investigare desfăşurată de 
autorităţile competente în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în 
vederea stabilirii existenţei unei nereguli; 

i) activitatea de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli - activitatea prin care se 
stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată rezultată din neregula constatată, prin 
emiterea unui titlu de creanţă; 

j) creanţe bugetare rezultate din nereguli - sumele de recuperat ca urmare a constatării unei 

nereguli în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora; 

k) activitatea de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli - exercitarea funcţiei 
administrative de către autorităţile competente în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, în vederea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli; 

l) raportarea neregulilor - toate activităţile care conduc la informarea Comisiei Europene - 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau a donatorilor publici internaţionali, conform 
obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene ori de parte a 
unui acord/memorandum semnat de România cu un donator public internaţional, cu privire la 
constatarea unei nereguli, care are la bază actul de constatare primară administrativă; 

m) compensare din alte fonduri - stingerea creanţei bugetare rezultate din nereguli de către 
organele fiscale ale Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală, conform Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

n) principiul proporţionalităţii - orice măsură administrativă adoptată trebuie să fie adecvată, 
necesară şi corespunzătoare scopului urmărit, atât în ceea ce priveşte resursele angajate în 
constatarea neregulilor, cât şi în ceea ce priveşte stabilirea creanţelor bugetare rezultate din 
nereguli, ţinând seama de natura şi frecvenţa neregulilor constatate şi de impactul financiar al 
acestora asupra proiectului/programului respectiv; 

o) aplicare de corecţii financiare - măsurile administrative luate de autorităţile competente, în 

conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, care constau în excluderea de la 
finanţarea din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora a 
cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă; 

o^1) aplicare de deduceri procentuale definitive sau temporare din declaraţiile de cheltuieli - 
reducerea sumelor declarate către Uniunea Europeană/donatorul public internaţional, aferente 
unor proiecte finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de 
asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit, cu sume care reprezintă o 

cotă procentuală stabilită ca urmare a constatării într-un raport de audit elaborat de 
Autoritatea de Audit sau de Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi a unor nereguli 
de sistem. 

--------- 
Lit. o^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 
noiembrie 2012. 
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p) mecanismul deducerilor - sistemul agreat de donatorul fondurilor europene şi România, prin 
care corecţia financiară aplicată de autorităţile române se efectuează cu ocazia primei 
declaraţii de cheltuieli, după constatarea neregulilor; 
q) mecanismul recuperărilor - sistemul agreat de Comisia Europeană/donatorul public 
internaţional şi România, prin care corecţia financiară aplicată de autorităţile române se 
reflectă în prima declaraţie de cheltuieli, emisă după recuperarea creanţei bugetare rezultate 
din nereguli; 

r) donator public internaţional - statul sau gruparea de state europene care oferă României 

finanţarea anumitor operaţiuni sau programe fără contrapartidă; 

s) activitatea de prevenire a neregulilor - identificarea şi gestionarea riscurilor, elaborarea şi 
urmărirea aplicării procedurilor de management şi a celorlalte instrumente de control intern, 
care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora; 

ş) deducere din plăţi - modalitatea de stingere a creanţelor bugetare rezultate din nereguli de 
către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, din plăţi datorate 
debitorului în baza contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finanţare, cu reflectarea 
corespunzătoare a operaţiunii în evidenţele contabile; 

t) structuri verificate - beneficiarul asistenţei din fonduri europene, orice structură de 
implementare, orice persoană fizică ori juridică ce se află într-o relaţie contractuală în cadrul 
proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale 
aferente acestora, inclusiv beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptăţite să primească, 
numai pe baza unei cereri de plată, subvenţii ori ajutoare care sunt finanţate din fonduri 

europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune 
şi din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013; 

--------- 
Lit. t) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 196 din 26 
iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013, care introduce pct. 
1^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012. 
ţ) structuri de implementare - organismul de implementare, autoritatea de management, 
autoritatea de implementare, organismul intermediar, alte structuri cu funcţiuni delegate etc., 
aşa cum sunt acestea definite de reglementările comunitare şi de memorandumurile/acordurile 
de finanţare încheiate cu Uniunea Europeană/donatorul public internaţional şi stabilite prin 
reglementările şi acordurile la nivel naţional; 
u) sumă plătită necuvenit - plata nedatorată, aşa cum este aceasta prevăzută în dreptul civil, 

acordată unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri 
europene şi/sau fonduri publice aferente acestora; 

v) debitor - persoana fizică sau juridică în sarcina căreia se stabileşte o creanţă bugetară 
rezultată din nereguli, în vederea recuperării acesteia. 
x) constatări cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare - constatările formulate 
în actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public 
internaţional, cele din actele de control emise de DLAF, cele din rapoartele de audit emise de 

Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României (denumită în continuare 
Autoritatea de audit)/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, cele din 
rapoartele de verificare la faţa locului emise de autoritatea de certificare, cele din rapoartele de 
control ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
precum şi constatările formulate de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene rezultate în urma activităţii proprii de verificare administrativă şi/sau la faţa locului, 
care se referă la cheltuieli care au fost plătite/rambursate beneficiarilor de autorităţile cu 

competenţe în gestionarea fondurilor europene şi care sunt considerate fie integral neeligibile, 
fie, în cazul identificării unor abateri în aplicarea prevederilor reglementărilor în vigoare în 
domeniul achiziţiilor, parţial neeligibile. 

---------- 
Lit. x) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. XV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. 
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y) decertificarea - reducerea, din următoarea declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei 
Europene/donatorului public internaţional, a sumelor care reprezintă valoarea unor cheltuieli 
finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate către Comisia 
Europeană/donatorul public internaţional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior 
certificării lor, indiferent dacă pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanţă. 
Decertificarea este o operaţiune cu caracter definitiv sau temporar. 

--------- 
Lit. y) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢA 
nr. 75 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 
2012. 

z) contract economic - angajamentul legal încheiat de beneficiar cu furnizorii de lucrări, bunuri 
sau servicii, în vederea realizării obiectivului proiectului finanţat din fonduri europene, încheiat 
cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile. 

--------- 
Lit. z) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. 

(2) Fondurilor europene le sunt aplicate normele juridice comune fondurilor publice, cu 
excepţia cazului în care normele europene prevăd altfel. 
(3) Sumele provenite din bugetele altor donatori publici internaţionali sunt asimilate fondurilor 
europene şi li se aplică acelaşi regim juridic. 
(4) Termenii «autoritate de management», «organism intermediar», «operator economic», 

«operaţiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «neregulă sistemică», «prag de 
materialitate a erorilor», «prejudiciu», «verificare administrativă», «proiect delegat», «indicii 
de fraudă», «raport de inspecţie al OLAF», «registrul debitorilor», «act de constatare primară 
administrativă», «structură de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială 
europeană», precum şi principiile liberei concurenţe, tratamentului egal şi nediscriminatoriu şi 
transparenţei au semnificaţia dată de reglementările incidente şi de ghidurile lor de aplicare, 

emise de Uniunea Europeană/donatorul public internaţional. 
--------- 
Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. 

(5) Termenii de "legalitate", "regularitate", "conformitate", "control intern", "eficienţă", 
"eficacitate", "economicitate", "control financiar preventiv", "audit public intern", "inspecţie", 
"bună gestiune financiară" au semnificaţia dată de Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind 

controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
(6) Notei de constatare a neregulilor şi de aplicare a corecţiilor financiare i se aplică toate 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă aplicabile procesului-verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. 
(7) Activităţii de stabilire a corecţiilor financiare i se aplică toate prevederile prezentei 

ordonanţe de urgenţă aplicabile activităţii de stabilire a creanţelor bugetare. 
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