MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA DE MANAGEMENT
pentru POS TRANSPORT

Anexa III
DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE

Revizuită la data de 23.02.2011

DIRECȚIA PROGRAMARE
INSTRUCȚIUNEA NR.1
ASIGURAREA CO-FINANȚĂRII
Context:
Autoritatea de management pentru POST stabilită pe structura D.G.R.F.E. are de îndeplinit un rol dublu în contextul implementării fondurilor
structurale pe perioada 2007-2013.
Un prim rol este acela de Autoritate de management care în particular privește și verificarea modului în care solicitanții finanțărilor din cadrul POST
sunt în măsură să-și asigure cofinanțarea proiectelor (criteriu de selecție ce are rostul de a evita probleme în implementarea proiectelor cauzate de lipsa
fondurilor beneficiarilor vezi art. 78 din Reg. 1083/2006)
Un al doilea rol este acela de departament de specialitate al MTI pentru asigurarea, urmărirea și raportarea utilizării fondurilor externe de orice natură.
În cadrul acestui rol printre alte atribuții îndeplinește și atribuții de centraliza și solicita la MFP asigurarea co-finanțării proiectelor finanțate din fonduri
externe în cadrul sectorului de transport
Prin urmare se observă un rol conflictual între rolurile de a verifica asigurarea co-finanțării de către beneficiari în cadrul proiectelor POST și de a
asigura fondurile co-finanțării proiectelor cu finanțare externă (inclusiv POST) pentru MTI și unitățile din subordinea și de sub coordonarea acestuia.
Instrucțiunea DP nr.1 din 15.12.2009 a fost revizuită pentru a fi armonizată cu clarificările ACIS prin care se precizează că Legea bugetului de stat are
prevederi flexibile astfel încât să fie asigurată bugetarea corespunzătoare a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru
beneficiarii POST, care sunt instituții care au dreptul de a primi transferuri de la bugetul de stat (prin bugetul MTI), și în consecință nu se presupune că
bugetul de stat va fi în imposibilitatea asigurării co-finanțării.
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Pentru a clarifica modul în care se vor realiza cele două atribuții prezentăm mai jos schema logică a verificării îndeplinirii criteriului de eligibilitate
privind asigurarea co-finanțării proiectelor POST, precum și modul în care DGRFE asigură beneficiarilor accesul la fondurile bugetului de stat aferente
co-finanțării proiectelor POST.
Verificarea îndeplinirii criteriului de eligibilitate privind asigurarea co-finanțării proiectelor POST:
NU

Se transmite scrisoare la DMF pentru confirmare filă
de buget. Se întrerupe evaluarea conformității din
punct de vedere al eligibilității cererii de finanțare.
După primirea filei de buget, evaluarea cererii de
finanțare se va relua.

Cererea de finanțare are atașată fila de
buget aferentă proiectului cu finanțare
externă anexă la Legea bugetului de stat
pentru anul curent?

DA

Verificare Completă. Criteriul este îndeplinit

DA

NU
Se respinge cererea de finanțare
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