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Context
Cadrul legal european:

Regulamentul nr. 232/2014 de instituire a instrumentului
european de vecinătat.
Regulamentul Comisiei Europene nr. 897/2014 de stabilire a
unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a
programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în
temeiul Regulamentului nr. 232/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului de instituire a unui instrument
european de vecinătate.

ENI 2014-2020: Principiul “Shared management”
Management comun = Shared management:
principiu care prevede implicarea activă în
implementarea
programului
a
statelor
participante la program și
existența unei
diviziuni
clare
și
echilibrate
a
responsabilităților în ce privește
Management

Control

Audit

Recuperarea
fondurilor

Ajustarea cadrului
național
Elaborate:
- Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea
Regulamentului cu privire la implementarea
programelor de cooperare transfrontalieră și
transnațională pentru perioada 2014-2020
- Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Oficiului pentru Coordonarea Programelor de
Cooperare Transfrontalieră și Transnațională

Cadrul instituțional
Instituția

Funțiile

Autoritate Națională
Cancelaria de Stat

Coordonarea și buna implementare a programelor de
cooperare transfrontalieră și transnațională la nivel național.

Oficiul pentru Coordonarea
Programelor de Cooperare
Transfrontalieră, in subordinea
Autorității Naționale

Oferă suportul necesar structurilor de management al
programelor și beneficiarilor / partenerilor.

Autoritatea Națională de Audit
Curtea de Conturi

Partenerul Autorității de Audit a programului din statul
partener care participă la evaluarea părții naționale a
sistemului de control și management al programului,
precum și în procesul de verificare a eșantionului de
proiecte.

Punct Național de Control
Ministerul Finanțelor

Pre- selectarea auditorilor, oferire clarificări privind
legislația în vigoare.

Centrul Național Anti-frauda și
Anti-corupție (CNA)

Însituție la nivel național implicată în aspecte privind
recuperarea cheltuielilor.

Sistemul de management
Autoritatea Națională
(Cancelaria de Stat)
Punctul Național
de Control
(Ministerul
Finanțelor)

Autoritatea de
Management

Autoritatea
Națională de
Audit

Autoritatea de
Audit

(Curtea de
Conturi)

Grupul de
auditori
Oficiul pentru
Programele
CTF

Secretariatul
Tehnic

Beneficiarii și partenerii Proiectelor

Proceduri
stabilite de cadrul național existent

Inregistrarea / cotei zero a TVA
HOTĂRÎRE Nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la
livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor
fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare,
care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Cancelaria de Stat ţine evidenţa asistenţei tehnice externe acordate RM prin evidenţa
proiectelor/programelor înregistrate în Platforma pentru Gestionarea Asistenţei Externe
www.amp.gov.md
− copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor, care conţine
denumirea contractorului, a donatorului şi termenul de valabilitate a contractului;
− termenii de referinţă aprobaţi;
− alte documente relevante.

Serviciul Vamal vămuiește mărfurile importate destinate realizării proiectelor respective,
fără perceperea taxei pe valoarea adăugată, accizelor, taxei vamale şi a taxei pentru
efectuarea procedurilor vamale.

Costuri calatorie și diuna
HOTĂRÎREA Nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

“…se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, atît de drept public, cît şi de drept privat,
care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor
publice (denumite în continuare entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare ”

NU se aplică - Ratele Uniunii Europene
http://ec.europa.eu/europeaid/node/98590

Resurse Umane
Echipa proiectului
• Este necesar de a semna contracte de muncă în conformitate cu
legislația națională.
• Se includ toate taxele sociale, medicale, etc
• Membrii echipei de proiect trebuie să fie angajați de către
organizația beneficiarului/ partenerilor.
• Contractul de muncă trebuie să conțină data, funcția, timpul de
lucru, salariul, în conformitate cu cele indicate în bugetul
proiectul.

Experți externi
• Presupune contract de servicii.
• Taxele sociale, asigurarea medicală suportate de experți
• Plata serviciilor este efetuată după ce acestea au fost livrate.

Plăți/transferuri
Legea Republicii Moldova nr 62 XVI "privind
reglementarea valutară" din 21 martie 2008
Articolul 21. Plăţi şi transferuri în valută străină între rezidenţi pe teritoriul
Republicii Moldova

(2) Se admite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor
şi transferurilor în valută străină între rezidenţi în cazul:
m1) distribuirii în favoarea beneficiarilor a mijloacelor băneşti
primite de la nerezidenţi în valută străină în cadrul proiectelor de
asistenţă tehnică/de finanţare străină pentru Republica Moldova
lit.m1) introdus prin Legea 94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în
vigoare 10.06.16]
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Procurările
Legea privind achizițiile publice No. 131 .
03.07.2015
Articolul 7. Cadrul juridic
(2) În cazul în care tratatul internaţional la care Republica
Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele
prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului
internaţional.

Verificarea cheltuielilor (auditul proiectului)
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la
implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și
transnațională pentru perioada 2014-2020
“…Ministerul Finanțelor în colaborarea cu Autoritatrea Națională întocmește
și publică pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor lista auditorilor
certificați privind efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul
proiectelor/fondurilor alocate de UE pentru programele de cooperare
transfrontalieră și transnațională pentru a fi selectați de beneficiari…”
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Deschiderea conturilor
Aplicantul preselectat trebuie să ofere autorităţilor
programului un Formular de Identificare Financiară (în
original), certificat de către banca la care plăţile vor fi
efectuate.
- HOTĂRÎRE Nr. 297 din 25.11.2004 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind deschiderea, modificarea şi
închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica
Moldova
- Organizaţiile şi instituţiile de stat, autorităţile regionale şi
locale, pot deschide un cont în moneda naţională sau străină
numai în sistemul de trezorerie.

Contabilitatea proiectelor

Beneficiarii/ partenerii din Moldova
trebuie să efectueze raportarea
financiară în conformitate cu
legislația Republicii Moldova.
Pentru managementul financiar al
proiectului, trebuie să existe o
contabilitate separată, în baza
pozițiilor corespunzătoare ale
bugetului proiectului.

Proprietatea intelectuală, a echipamentului și a
bunurilor procurate în cadrul proiectelor

Clauzele privind
proprietatea incluse in
Contractul de Grant.

Echipamentul, vehicolele
și bunurile procurate în
cadrul proiectului –
transferate beneficiarului
final.

Transferul de
echipament insoțit de
documentele necesare
care confirmă
recepționarea și
înregistrarea.

Drepturile de proprietate
intelectuală și industrială și
proprietatea asupra
rezultatelor și a documentelor
de proiect aparțin
beneficiarului/partenerilor,
proiectului

Sancțiuni la obţinerea frauduloasă a mijloacelor
din fonduri externe
!!! Revizuiri în Codul penal

Articolul 3321. Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri
externe
introdus prin LP105 din 26.05.16, MO184-192/01.07.16 art.391
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Tel. +373 22 99 64 60
Email: tatiana.udrea@yahoo.com,
iulia.furculita@gmail.com
www.dunarea.md
Adresa: Stefan cel Mare 180, of 510

www.themegallery.com
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